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 ךילא שלוג ךיתונובשח לע עדימה

 םטנרטניאב םיבעופ"
 ו ואו טבת א 011.60 1

 !חוטב הזו חונ הז ,טושפ הז

 ?"טנוטנאב םילעופ" ךרד לבקל ןתינ עדימ הזיא
 ,םילקשב תונודקפו י"רפ :תועקשהה קית טוריפ ₪ תונורחאה ש"ועה תועונת ₪
 יארשאה סיטרכב בורקה שדוחל םיבויח טוריפ ₪ ח"טמו למג תופוק ,ןוכסיח תוינכות ,ךרע תוריינ
 3 .דועו םילקשב יארשא ₪

 !םישדוח 5-ב םניח ןתינ תורישה
 ?םיפרטצמ ךיא
 םתוא אמסיסו ידוס דוק םילבקמ .תופרטצה ספוט לע םימתוחו ףינסל םיסנכנ !טושפ

 ."טנרטניאב םילעופ" תורישל הסינכה תעב שיקהל שי

 בלה לכמ םילעופ

 ומה קנב
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 ומה
 םידבכנ םיארוק

 לודגה שיגנה עדימה רוקמ איה טנרטניאהש הדבוע
 לע עדימ ,המגודל ,םישפחמ .ונלוכל העודי ,םלועב שנע 7

 ןיא !תילארשיה הסרובב תורחסנה תוינמה ירעש

 ךוניחה תכרעמב סיגירח םידלי בולישב ןדה רמאמ סישפחמ .היעב
 םישפחמ .םינורתפ טנרטניאה העיצמ ךכל םג !תילנויצנבנוקה
 תלבק יכילהתמ קלחכ היגולופרגב השענה שומישה לע רקחמ
 ,לארשיב רתויב תנמוימהו תנווגמה ,הלודגה היסנפה ןרק ,רתוי םיחטבמ 0 ודו וו ו דחא ,תאז םע דחי .תשרב ואצמת ותוא םג !הדובעל דבוע
 . העגהה אוה ,ימעטל ,תשרב השילגה לש םילודגה "םיפייכ"ה
 .תוידוחיי תוינכת ביכרהל וישכע םכל תרשפאמ ' 0 " : .עיגהל שארמ סתננכת אל םהילא םירתא לא ,תיארקאה ,תירקמה

 ןוכסח תריתע/הפיקמ היסנפ תינכת וורו - ומ פימולסיארוק בואו רנח לש / - , , הב ,ןימינב ול םיארוק ,בגא) רבח יל שי
 חוטיב יביכרמ סע הפיקמ היסנפ תינכת ₪ סנכהל אוה רתויב וילע בוהאה

 .םיהובג ינויסנפ תי וו ו דעי אלל .עוסנל ליחתהלו תינוכמל
 ןוכסחה ביכרמ הב תידוחיי היסנפ תינכת ₪ | , | ל , , יי . רלדר ירוא טושפ .רדגומ הרזח דעומ אלל ,רדגומ
 הרקמל יחוטיבה יוטיכה חיי ,רתוי לוד רו רובו רעו - ור ו ו
 תוומ הלגצ דעלג םהמ ךישמהל וא םהב ראשהל
 סג םשייל ןתינ המוד השיג .האלה
 תורגיאב עקשומ ףסכה בור תוינכתה יתשב 6 ו ₪ השילגה תועמשמ .טנרטניאב

 ,םכמצע תא אצמלו םייוסמ רתאב ליחתהל איה ,יתעדל ,תיתימאה
 ףסונבו ,ונממ רוא תונש יפלא קחורמה רתאב ,תועש המכ רובעכ
 ,תמייוסמ הלימ ,ןפדפדב תבותכה הדשב ,דילקהל - עושעשה ןעמל -

 .םיעיגמ ןאל תוארלו ,רתא הירוחאמ רתתסמ ההובג תוריבסבש
 .םירקמה ברב עיתפמ הז .םירקמה בורב דבוע הז
 880081 הלימה תא יתשקה ,המגודל ,יירבדמה לעוש" עצבמ ןמזב
 ימ לכ וב ,וא\א/.83003ח1.0סחו רתאל יתעגהו תבותכה הדשב
 עיגמ יתייה אל .ןייסוח םאדסל ישיא בתכמ בתכ ,ושפנ הצפחש

 :יווענו ו
 םלועבו ץואב טנוטני'א 'ותאל ן'זאגה

 וו

 תווז
 וו ₪

 : הוזה

 -ר

 ל ,תובר םילימ ירוחאמ ,המוד ןפואב .תרחא ךרד סושב הז רתאל
 הב יו יז - רבה ויו רשק לכש ,םירתא םירתתסמ ,םכלש סוימויה ייחמ תוחוקלה
 חישמ םייח ,ימ .ןיטולחל ירקמ ,םהב היהיש סתניימדש המ ןיבל םסניב
 וטש.ץ88586.טסהו ותבותכש רתאה ירוחאמ רתתסמ ,םכתעדל
 ,ומע) הז ןוילג לש הרוקה יבוע לא םיסנכנ םתאש ינפל עגר זא
 םיללכה תא םסידמולו (ןיזאגמל ישילש תדלוה םסוי םיגגוח ונא ,בגא
 םימייקה םיטא'צה יגוס לע םיארוק ,טנרטניאב החוטב השיכרל
 תוילאוטריו תוליהק לש ןתוחתפתה לע םידמול ,תירבעה הפשב
 וא ,טנקזב תורש לש תונורסחבו תונורתיב םינכדעתמ ,תשרב

 ויו רו
 רוזה רוכב
 קו ו ריבה - בעוז ו

 ,םידבועו םילהנמ
 וטילחהל תונמדזהה םכל תנתינ וישבע
 .רתוי בוט דיתע רע

 האושתו הדמצה תוחיטבמה ,תויתלשממ בוח

 .ההובג

 תשולשמ דחא לכב דדמ תדומצ היסנפ ₪"

 הדובעמ השירפ ,הדובע רשוכ ןדבוא :םירקמה

 .תוומ וא

 .תוידוחיי סמ תובטה ₪

 "םיריכב םיחטבמ'"' תוריש

 חוטיב תוינכתל ינשדחו ףסונ תוריש

 .םינוגריאלו םילהנמל תומילשמ ןוכסחו

 :ב רוחבל רשפאמ הז תוריש
 ופול ליג עושעש וסנ ,הביהלמה םיעע תייגולונכטל רושקה לכב םימיכחמ
 .הובג רכש ילעבל תוינכת בוליש | | .ובזכאתת אל .הז דמחנו ןטק

 .תבלושמה תינכתה לכל דחואמ עדימו תוריש 8 ו ] 1 ] | | תעכ סינימזמ ונא .71ח6 1306 תורש תא ונבחרה יכ בל םג ומיש
 ףטוש ועלי ₪ ןיסיג יש אלל ,ישיא רתא םיקהל ייוישכע טנרטניאיי יארוק להק לכ תא
 : ]| / \ ן [ ן ] , 7 ויו שממ הווהתמה תילאוטריו הליהק - 7116 /1806-ב ,םולשת
 .םינוגריא רובע בלושמ רדסה לוהינ ינו וו 7 ו תא וארק ,ואצעש.18601806.00.1] תבותכל וסנכה .הלא םימיב
 רלדר ירוא סכמצעל ומיקהו המשרהה ספוט תא ואלמ ,תופרטצהה יאנת
 ןויסנהו עדיה ,המצועה ןורתי , וזו ף .תשרב סכלש תישיאה תוחכונה תא

 - :לארשיב הליבומהו הלודגה ,השדחה היסנפה ןרק נו וזו ] ווומ ן וז הנהמ האירק
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 יול קיציא ךרוע ונצרה-בהל לאירא יארחא ךרוע

 ,םליע רואיל ,סייו יבא ,הלגצ דעלג ,איבל ימר ,רומ תימע ,שידג רגבא ,רלדר ירוא םיפתתשמ

 ,יקסבלסז ליא ,ןיסיג יש ,חישמ םייח ,רמש ירוצ ,ענרב איג ,קפא הנדע ,ןיפרוס ידע

 תוריש תודוקנ 35-ב ןימאו יעוצקמ ,ישיא תוריש

 תורישו רשק ישנא ,ףסונבו ראה לכב תובשחוממ

 .םילעפמבו םינוגריאב בשחוממ

 + ןוילגיי לולסמב "וישכע טנרטניא" ייונמל
 טנרטניא" רוטילקת הז ןוילגל ףרוצמ ,יירוטילקת

 ,טנרטניא ימושיי ללוכ רוטילקתה ."15 י'סמ וישכע
 .בשחוממ הנומת דוביעל םירטליפו בשחמ יקחשמ

 .32 דומעב - רוטילקתבש תונכותה לע הבחרה

 ופול ליג ,ןוטלס רדמס
 ןהכ הנרוא וידוטס יפרג בוציע ןוליא הלעי םוסרפ יקציני תנסא לוהינ

 ,65273 א"ת ,53 םיאנומשחה ,מ"עב טנ'גירא הלהנמו תכרעמ
 ו ₪0.1| .03-6856149 סקפ ,03-6850113 ןופלט

 1וק;//ואראא .החפטמ 00. 1
 03-6952118 ןופלט ,רב הצפה תויגולונכט םסקימ םימליפ תצרה

 דבלב תומסרפמה תורבחה תוירחאב ןה "וישכע טנרטניא"ב תומסרפתמה תועדומה לכ

 .מי"עב טני'גיראל תורומש תויוכזה לכ
 חייש 164.00 - (תונוילג 12] יתנש יונמ ימד

 לארשיב הליבומהו הלודגה היסנבה ןרק | ידית נתנו מיט חייש 249.00 - (םירוטילקת 12 + תונוילג 12) יתנש יונמ ימד

 אשטא.תוו(362ומ.60.|]| :טנוטניאב ונתבותכ ,03-6925851/26 .לטב םיפסונ םיטרפ ה

 לש םינורחאה תונוילגה ךותמ םירמאמ יריצקתו םירחבנ םירתא

 "וישכע טנרטניא'' לש ימשרה רתאב אוצמל ןתינ ''וישכע טנרטניא"
 יש יש א.סזופ 6 ה ו.6 0 .ו|]



 תבחרה .55%18 דע הלש השילגה וק תא הביחרה בהז ₪]רטניא
 [; תרבח לש דויצו היגולונכטב שומיש ידי לע העצבתה וקה
 תרושקתב החמתמה תרושקת םוקורוי לש תב תרבח ,קןג
 ךכבו םיניוול ינשל רישי רושיק תרשפאמ היגולונכטה .תיניוול
 .תירבה תוצראב טנרטניאה תרדשל רישי רוביח תקפסמ
 תרבחמה 1/1-ה תכרעמל תפרטצמ ינוציחה השילגה וק תבחרה
 תורשקתהה רתאל ץראה יבחרב (205) תורשקתהה ירתא תא
 םיבצקב תרושקת תרשפאמ 41/1 תייגולונכט .ביבא לתב יזכרמה
 .(א18/5) הינשל תיביס הגמ 155 דע לש
 ,םישדח גויח ירתא ינש החתפ בהז טנרטניא ,רשקה ותואב
 רשקמה 1%[ וק םיללוכ וללה םג .ןולקשאו דודשא יבשותל
 :םה תורבחתהל ןופלטה ירפסמ .הרבחה זכרמל
 08-8546666 :דודשא רוזיאב
 07-6776777 :ןולקשא רוזיאב

| . 

 השדח תבותכ
 רתאל / |

 יפד טנרטניא
 ללוכה ,בהז
 לעמ וכותב
 ירתא 0
 טנרטניא
 ,םייקסָע

 עדימ קפסמ | -
 ירפסמ ןוילימ 2-כ ללוכו לארשיב קסע יתב ףלא 200-כ לע
 :תרכומה תבותכל ףסונב .לארשיב םייטרפ תוחוקל לש ןופלט
 וארא .ץ ]10.1
 ועואוא .עק.60.1 :תרצוקמ תבותכ םג תעכ לעפות

 פ
 ידבעמ תחפשממ שדח דבעמ - ןואיז לע הזירכה 7₪]'א תרבח
 ללוכה דבעמ :תואסריג שולשב ,צ"המ 450 תוריהמב ,1] םויטנפ
 ושמשי םידבעמה .ב"מ 2 וא ב"מ 1 ,ןומטמ ןורכיז לש ב"ק 2
 ,רתוי וא הדובע תונחת עבראב םיכמותה םיתרשל
 םיתרשב תשרדנה בושחימה תמצוע תא םיקפסמ ןואיז ידבעמ
 יתרש תמגודכ ,'םידבכ' םימושיי םיליעפמה הדובע תונחתבו
 .ינורטקלאו יסדנה ןונכיתו םינותנ ןוסחימ ,ילטיגיד ןכות

2/2 
 /י-י- י!סידבוע שפחמ // ₪ / על |
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 \צ(\\ ]0 1.6
 1ח10 69 ןסטח00.1.(6] :ינורטקלא ראוד 02-5661186 :סקפ = 02-5630254 :לט

 דוגיא לש ישילשה יתנשה סוניכהמ תושדח
 ילארשיה טנרטניאה

 טנרטניאה דוגיא לש ישילשה יתנשה סוניכה ךרענ הנשה ראוניב 13-ב
 רחסמ ךרד ,היגולונכטב לחה - םימוחת ןווגמב קסע אוה .ילארשיה
 לש היוזחה ותוחתפתה תגצהב הלכו ,תשרב הרשעהו ךוניח ,ינורטקלא
 .לארשיב טנרטניאה םוחת

 דוגיא תא תופירחב ןתיא לאכימ רשה ןגס ףקת ,סוניכה תחיתפב
 םודיקל קיפסמ הנשה השע אל דוגיאה וירבדל .ילארשיה טנרטניאה
 תדרוהל קבאמב ,וירבדל ,עמשנ אל דוגיאה לש ולוק .לארשיב טנרטניאה
 טנרטניאה תכיפהל קבאמב אל םגו ,הנידמה יבשותל טנרטניאה תויולע
 ,ידמ יטיאו ידמ רקי לארשיב טנרטניאה ,ןתיא יקימ ירבדל .ינומה רצומל
 עיצה ןתיא יקימ .תעדה תא חינמ תוריש םילבקמ אל םישלוגה בורו
 ,תובורקה תוריחבל תודדומתמה תוגלפמה לכ ןיב רובעת דוגיאה תלהנהש
 טנרטניאה תשר תא חתפל תובייחתה ןהלש עצמל סינכהל ןהמ שקבתו
 ,לארשיב

 םירקבמל ובישה ,טנרטניאה דוגיא תלהנהמ ,רכבסונ קנהו ינומקש ןורוד
 ,רוביצה תבוטל בר ןמז תעקשה ךות ,תובדנתהב תישענ םתדובעש ,םתוא
 .דוגיאה תוליעפב קלח תחקלו ,םורתל ,אובל הצורש ימ לכל םיארוק םהו

 ינפב סרפ ,לבונ תרבחב ימלועה תויגולונכטה להנמ ,דר'ציר ןלג ר"ד
 טנרטניאה דיתע תא תונשל תודיתעש תויגולונכטה שמח תא סוניכה יאב
 :םלועב
 .םיילאוטסקט םיפד םוקמב ,תשרב וידואבו ואדיוב שומיש *
 ,[קע6 ידיתעה טנרטניאה לוקוטורפל רבעמ *
 םייונמל ,דחא רוקממ ,ינוויכ דח ןפואב עדימ תצפה ונייהד ,\אוטווזסהצז *
 תא ךוסחיש ,קנע שזסאע -ב ,הנידמ לכב תימוקמ רמשיי עדימה .םיבר
 .עדימה לש תימואלניב הרובעתב ךרוצה
 .הז רטמרפ לע הטילש שמתשמל ןיא םויה .תורישה תוכיא - 005 *
 םימושייהו ספה יבחור יפל ,תונוש תוריש תויוכיא שקבל לכוי אוה דיתעב
 .שומיש השוע אוה םהב
 בהז יפד ומכ כוזטסוסהספ ,(גטחוחש לולכיש ,507%106 (כסז 1ה10064 *

 .עדימ תנפצהו תחטבא ,לוהינ ,עדימ רותיא ,םיינורטקלא
 לארשיב רותפל שיש היעב יכ ,ןלג ר"ד רמוא ינורטקלאה רחסמה אשונב
 \/גפפטחהּגז היורקה ,ב"הראב הנשה המתחנש הנמאה .הנפצהה תייעב איה
 ,לארשי תנידמ י"ע אל לבא ,תונידמ 30 י"ע רבכ המתחנ ,.הודגהשומשהו
 תולבגמ ריסהל שיו ,תוחתפתהה תא רוצעל ןתינ אלש ןיבהל הלשממה לע
 תוינידמ לכ ןיא טנרטניאב יוסימה אשונב םג .חלכה ןהילע דבאש

>-- 

 !תתבושמ הדעסמ םישפהחהמ

 שש. 67606מ. 600. 1
 תודעסמ 500-כ לש גוויסו טוריפ ללוכה ,בשחוממה ךירדמה .וימוג תודעסמה ךירדמ םכל הכחמ טנרטניאב ןדע ימ רתאב

 .יפרגואיגה םוקימה יפלו (יוכו יניס ,יקלטיא ,יתפרצ) חבטמה גוס יפל הדעסמ שפחל םכל רשפאמ ,צראה יבחרב

 ןדעימ
 ענגנטה לש הינפמטה

 'יאנביר דב ומוא ב



 םע עובשה הלוע ג061'1 ןווקמה ילארשיה טנרטניאה ןיזאגמ
 גניקטנב .םישדח םיתורשו םינכת תפסוה ךות ,שדח לטרופ
 ,םכח היצזילנוסרפ ןונגנמ תרזעב ,לכוי שלוג לכ יכ םיחיטבמ
 תוריהמב עיגהל ול רשפאיש ךכ ,רעשה דומע תא ומצעל בצעל

 תורש .תשרב ץופחיש םוקמ לכל ב
 עונמ אוה שדחה לטרופב ףסונ
 רותיאל ,יפרג קשממ םע שופיח
 .תשרב םירחבומה םירתאה
 םיירוקמ םינכת קפסת גניקטנ"

 דימתמ בוליש ךות ,הל הצוחמו טנרטניאה תשרמ םיפוקסו
 .גניקטנ ךרוע ,ינש רפוע רסומ ,"תינויזיוולטה הידמה םע
 ופסוותי ךא ,וכישמי םיקחשמו תונכות ,םירתא לע תוצלמהה"
 ,(3 ץורע תוסחב) רודיבב םיקסועה םישדח םירודמ ןהילא
 ,('תשר' תוסחב) הילאוטקאב ,(4 ץורע תוסחב) םיטרסב
 ."תמדקתמ ט'צ תייצקילפאו םיססות םימורופ
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 080 תא תופשוח ביבא-לת ןותרש ןולמו ביטקארטניא ואיג
 תועדוה חולשל ןולמב חרוא לכל תרשפאמה תכרעמ - שו
 תורשה סיסבב .טנרטניאה תועצמאב ,היוצר תבותכ לכל ואדיו
 - ביטקארטניא ואיג לש זיילבמא תייגולונכט תדמוע שדחה
 .טנרטניאב (וידואו ואדיו) הידמיטלומ תבלשמה היגולונכט
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 התחיתפ לע בורקב עידות ,26 תונכותל זכרמה - ח'!ל3 תרבח
 םירצומו תונכות 11,000-מ רתוי .הלודג תילאוטריו תונח לש
 .טנרטניאה תועצמאב ,הרישי הריכמב ,הב ורכמיי
 ,םיבשחמה םוחתב תוחוקל ןודעומ תונחב םיקהל תננכתמ תינלכ
 לכמ תובטהמ ונהי ןודעומה ירבח .[1ו-1טטח 6]טט ארקייש
 בשחמ ירצומל םילזומ םיריחממו ץראב םיבשחמה תורבח
 .תונכותו

 | ד

 ילרדפ קוח לע ,םיבורקה םימיב ,אישנה םותחי ב"הראב רשאכ ,תילארשי
 ןורתפב יולת ינורטקלאה רחסמה חותיפ .טנרטניאב יוסימה תא רידסמה
 .תופיחדב לארשיב םתוא םדקל שיו ,יוסימהו הנפצהה תויעב

 ןוישר לע םתח אוה יכ סוניכב רסמ ,תרושקתה דרשמ ל"כנמ ,ןזור ינד
 ברס ןזור ינד .לארשיל שידח ימי לבכ חינהל ,תרושקת תרבחל דחוימ
 ןוישר ןתמב רבודמהש עדונ סייו יבא ונבתכל ךא ,םיפסונ םיטרפ תתל
 חתפת ךכב .םלועה ביבס 02אעַָפטח לבכ תא החינמה ,081 תרבחל דחוימ
 תלעפה תזרכה םרט םימי רפסמ ,םיימיה םילבכה םוחתב םג השדח תורחת
 איה הלש םייזכרמה םילעבהש ,תילארשיה א!60-1 תרבח י"ע "בל" לבכ
 ,םלועה תונידמ לכל "טנרטניא רפוס" קפסל רומא (02אץטח טקייורפ .קזב
 640-ל עיגהל ןונכת םע ,ש"לס'ג 320 דע ש"לס'ג 100 לש רוביח בחורב
 הז לבכ לעש ןייצל יד ,ךכב הנומטה המצועה תא ןיבהל;ידכ .ש"לס'ג
 ,םלועה לכ לש ,טנרטניאה תרובעת לכ תא ריבעהל היהי ןתינ ,ודבל
 .היעב לכ אלל ,סמועה אישב

 תומיעפ יריחמ ודרי בורקב :םישלוגל הבושח הרושב ,סוניכה םוכיסלו
 8-ל ,הנומ תמיעפל תורוגא 31-מ הנידמה יחרזא םימלשמש הנומה
 .ןמז ינפ לע ,םיבלש רפסמב שחרתי ריחמה יוניש .דבלב תורוגא

 וחוסזח6! םאק|סזסז 5.0 לש תימואל ברה הסר'גה
 תירבע לולכת

 דיתעש ,טפוסורקימ תיבמ שדחה ןפדפדה ,1חוטזה6| 5אק1סזסז 0
 .תירבעב תכמותה ,תימואל בר הסריגב אצי ,שדוחה ףוס תארקל תאצל
 ךרוצ היהי אל ,התעמש איה ןאכ הרושבה
 לש תשרהמ הדרוהל רבעמ רבד תושעל
 [ה(שוח6[ םאק!|טזסז 5.0 .ותנקתהו ןפדפדה

 לאשיו ירבע ףד אורקל ןויסנ ומצעב ההזי
 ןיקתהל ןיינועמ אוה םאה שמתשמה תא
 לעמ רשפאתת תירבע אורקל תלוכיה .תירבע
 יתפרצב רבודמ םא םג ,הלעפה תכרעמ לכ
 .תיתפרצב תונולח ליעפמה
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 תונכוחה

 הלחה תידוה'ה

 רתא ליעפהל

 טנרטניא
 רתאה .תיסורב
 לכל דעוימ
 תיסורה ירבוד
 םלועבו ץראב
 רבח ידוהילו
 תונידמה

 ותילכת .טרפב

 הנעמ תתל
 ,תונידמה רבח ידוהי ברקב ררועתהל תויושעה תולאשה ברימל
 ןויד יצורע םרובע חותפלו לארשיל תולעל םילקושה
 םיקיתוו םילוע םעו לארשיב הטילקה תויושר םע םייביטקארטניא
 רמוא ,גרוב םהרבא ,תידוהיה תונכוסה ר"וי .ץראב וטלקנ רבכש
 רתויב בושחה אשונה תורישל תמתרנ תיגולונכטה המדיקה יכ
 .הילעה אשונ - ידוהיה םעהו לארשי תנידמ לש
 ורצו .]311 .סזש 11/1881
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 :טנרטניאה ישלוגל דאמ יתועמשמ ,שדח תורש ליעפהל הלחה קזב
 ךכבו הניתממה החישה תורש לש ינמז לוטיב רשפאמ ?7₪ חיבנונ
 הניתממה החישה לוטיב .השילגה ןמזב תורכומה תוערפהה תוענמנ
 רידגהל טנרטניאה ישלוגל ץלמומ ןכלו דבלב תחא החישל השענ
 לש רפסמה ינפל ,עובק ןפואב *70 גויח ,םדומב גויחה תנכותב
 .טנרטניאה יתורש קפס
 עצמאל דעו קזב תוזכרמ לכב הגרדהב לעפומ שדחה תורשה
 םאה ררבל תנמ לע .קזב תוחוקל לכ ונממ תונהל ולכוי 9
 | תורשהש הרקמב .*70 וגייח ,םכלש ןופלטה וקב ןקתוה תורשה
 .ליגר גויח לילצ םוקמב ,עטוקמ לילצ לבקתי ,ןקתוה םרט

 לאושיב טנרטניא תובותכ םושירנ שדח תורש
 םושירל םיילארשי (םייטרפ םישנאל םגו) םיקסעלו תורבחל שדח תורש

 רתא תועצמאב הנורחאל קשוה ,םירתאל טנרטניא תובותכ לש ןווקמ
 דוגיא י"ע השענ םושיר / ,ואואצע.א(00.1.[0/6] - "תבותכ" טנרטניאה

 הליעפמהו תחתפמה ,סקרמניא תרבח תועצמאב ,ילארשיה טנרטניאה
 .רתאה לש

 תורבחה םשרב והשלכ םש לש ומושיר ,תלבוקמה הרבסהמ לידבהל
 תורבחה םשרב .טנרטניאב םג ול רמשיי ההזה םשה יכ וילעבל חיטבמ וניא
 ותואב תוקסוע ןניא ןה דוע לכ ,ההז םש תורבח רפסמל תתל לבוקמ ףא
 ללכהש ךכ ,תחא תבותכ קר תויהל הלוכי םש לכל ,טנרטניאב ךא ,םוחת
 ."הכוז םדוקה לכ" וניה תשרב עבוקה

 ,ןהירצומל גתומ תומש חותיפב קתע ימוכס תועיקשמ תורמח ,ףסונב
 םיצירעמ םילוכי ךכ .טנרטניאב םג ולא תומש םושרלמ תוענמנ ןה ךא
 תבותכ לע טלתשהל ,עורגה הרקמב ,םירחתמ וא ,בוטה הרקמב ,םיפורש
 .תשרב ומוסרפ תא תחתפמה הרבחהמ עונמלו ,תשרב גתומה

 יכילה לכב תלפטמ ,שדחה תורשה לש הליעפמה ,סקרמניא תרבח
 םושטירה
 לש הנמזההו
 תבותכה
 תשקובמה
 100 תרומת
 ללוכ אל) רלוד
 רתאב .(מ"עמ
 ןתינ הרבחה
 םאב ןוחבל
 תבותכה
 ןכא הייוצרה
 הנימזו היונפ
 .ןווקמ ןפואב םישורדה םיטרפה תא אלמל ןתינ ,ןכו הדימבו ,םושירל
 ףקותב היהי אוהו חוקלהמ םולשתה תלבק םע דימ השעי תבותכה םושיר
 .תיתנש וד הרגא םלשל שי ,ןכמ רחאל תואכזה תכראהל .םייתנשל

 >> יםואל חוטיבל דסומה רתאנב
 לצ צדימ

  יחואלה חוטיבל חימולועתה <
 ,חוטיב ימד םולשת ,תואלמג ירועישו תויואכז לע םג עדימ אוצמל ןתינ וישכע

 םירקחמ תמישרו תוריש תודוקנ תחיתפ ,תואלמגל העיבת יספט

% 

 .ימואלה חוטיבה רתאב סימוסרפו

 ישע עיט .0+1 = 11
 ךל תורומש תויוכזה לכ- ימואלה חושיבה 3
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 תשרב םוסרפ
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 תונכתהו בוציעה םוחתב םייתוכיא םידבוע תשפחמ טקפא טייס



 יתרבחה לגעמה תא ביחרהל םי)יינועמה םייטרפ

 תוליהקב םיובח םלועב םישנא ינוינח .םהלש

 תוהז םיצמאמ ףא םהמ םיבר .טנרטניאב תוילאוטריו

 םע םיילאוטריו םינמור םילה)מ םיאוש) םירבג :היודב

 יהה .םירחא םיאוש) םירבג ,םצעב ,ןהש תוקוור םיש)

 וא תואיצמל ףילחת הווהמ איה םאה ?תילאוטריו הניהק

 ?הירבחל ןיינעו ןכות תקפסמ - ךפיהל ינוא

 תוליהק

 םיש)א וא ,הקיטנג-ויבה םוחתב םירקוח לולכנ הלוכי

 הלודגה הצירפה ינפל עגר ,1994 תנש
 קפוה ,תירוביצה העדותל טנרטניאה לש

 תוליהק היה ואשונש טרס ב"הראב
 טרסה יעטקמ דחאב .תוילאוטריו
 אסכל קותר ,םישולש ןבכ רוחב ןייאור

 ושאר ,םירוחש רוע ידגב שובל ,םילגלג
 םיצוענ םימזבא רסירתו ופאב םזנ ,חלוגמ
 הליהקב המחנ אצמ דציכ רפיס אוה .וינזואב
 ,טנרטניאה ךרד ףרטצה הילא תילאוטריוה
 וב וכמתש ,םירבחו החיש ישנא אצמ אוה םש
 תורמל ,םיילמרונ םייח םייקל ותוא ודדועו
 ,רפיס ,"םינפ לא םינפ ונשגפנ רשאכ" .ותוכנ

 -רד ך חד חח דד חדד ד

 םוחתב ץעויו הצרמ ,ילקוב לייכנמ ,וניה בתוכה
 טנרטניאה
 שץ סססא|(.6ס.!|

 תוחישהמ בוט ךכ לכ יתוא וריכה םה"
 יתוא טפש אל שיאש ,טנרטניאב ונלש
 יתוא ולביק טושפ םה .ינוציחה הארמה יפ לע
 ."ינאש ומכ

 תרושקתה התיה ,טרסה קפוה רשאכ
 ,טסקט תדלקה לע תידעלב תססובמ טנרטניאב
 לוכי וניא שיא ,תילאוטסקט תורשקתהב
 םירסומ םתאשכ םיקיידמ םתא םאה תנלגל

 בצמה םויכ .םכלש ןימה וא ,ליגה יטרפ תא |
 םירפושמה םייגולונכטה םיעצמאה .הנוש
 םירשפאמ ,םינותנה תרבעה תוריהמ תלדגהו
 םיטרס ףאו לוק יצבק ,תונומת לש הרבעה
 גהונה חתפתמ רתויו רתוי .טנרטניאה ינפ לע
 חולשל ,ינשה רבעב אצמנש יממ שורדל
 תועצמאב ומצע תא גיצהל וליפאו הנומת
 הקפיסש ,טנרטניאה תשר .תילטיגיד המלצמ

 , םישנאל טלקמ
 ינא"ה תא ףושחל וצר אלש
 קוחר אל .הינפ תא הנשמ ,םהלש "יתימאה
 תוכרעמש ,םיחמומה םיאבנמ ,םויה
 ובלושי היזיוולטהו ןופלטה ,טנרטניאה
 ונחיש ןב תא תוארל לכונ יזא .תחא תכרעמל
 ,ולש רוקיבה סיטרכ יטרפ תא דימ לבקלו
 בותכלו יודב םש תחת רתתסהל תלוכי אלל
 .ונחור לע הלועה לככ תשרב

 תוליהקב םירבחה םישנא ,רומאכ
 ןיב רשקהש הדבועה יכ םינייצמ תוילאוטריו

 הובג לאיצנטופ ,הרואכל ,שי תינארשיה הרבחב

 בקע רקיעב - תוילאוטריו תוליהק לש ןתריציל

 ,תילארשיה הרבחה ,ןכ-ומכ .תירבעה הפשה

 םיכרע תקלוח ,'תויולג ץוביק' התויה תורמלנ

 וא/ו תרוסמל הכרעה ןוגכ ,םיבר םיפתושה

 תוביועחה רבדב ה!ומאה וא ,תידוהיה הירוטסהנ

 ינידמו יאבצ ןוחטב תגשה לש

 ךרענ הליהקב םירבחה
 ררחשמ ,טסקט תדלקה תועצמאב

 . התפמ םג הז "שפוח"ש ןבומכ .תובכעמ םתוא
 אטבתהל ,תמלוה אל הרוצב גהנתהל םישנא
 עוגפלו םירחא םירבחל עירפהל ,תוסגב
 .הליהקה ירבח לש תוירדילוסב

 ,םייתא םידוק הליהק לכ תחתפמ ,ןכ לע
 לש הליהקב ,לשמל .הירבח תא םיבייחמה
 הצופת תמישר תועצמאב םיבתכתמה םירבח
 רבחש בתכמ לכ רמולכ) חקפמ תללוכ הניאש
 ראשל ,אוהש תומכ ,עיגי הצובקל חלשי
 םיללוכה םירסמ חולשל אלש לבוקמ (םירבחה

 שינעהל םייושע הצובקה ירבח .תיקסע תמוסרפ
 םייתאה םידוקה תא רפהל זעמש ימ תא הרמוחב
 היצקנס רורגל היושע תרזוח הריבע .ועבקנש
 .הליהקב תורבחהמ וקוליס לש

 ?תואיצמל ףילחת - תילאוטריו הניהק
 .לוכי לכ טילש ךלמה היה קיתעה םלועב

 וא ,דחמ םדא םמורל היה לוכי אוה די יחמב
 רשאכ ,תאז םע .ךדיאמ םודרגל ותוא חולשל
 היה אל ,ךלמה לש ומעזמ טלמהל םדא ץלאנ
 עיגהש דע ,הביכר ימי רפסמ קיחרהל אלא וילע
 תוהז ומצעל ץמאלו ותוא וריכה אל וב םוקמל

 ו ₪1 ו + פזו] קו : ₪
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 6-אא!| - ה ךרד תומיעו תועתפה /0
 !םיא שו ןומהב - הופפתמ הזיו - חודישמ הברב עודו

 ריבועב חוט שט ?תיזוטביצ הכרב םש אוצמלו יוורפקלאה ראודה תא חוהפל ףיכ
 היצמיואב וא תריואמ ,היוופבצ היורגב .=-.)ה ךותל רשי םחוא וכרב י!םירחא |

 וארמהו ,חשקובמה היורוה לט ,שקובמה אועוגה לט וצהלה םושפ .תוכיסוה בכל הזולו
 בורקב ךייחל ךלוה םיריכמ םתאש והשימ .םיםרטה חא

 ,הגיהנ ןוישר ,יוהיז תודועת רדעהב ,הלואש
 תוהז ץמאל םדא היה לוכי ,יארשא יסיטרכ וא
 .עיגה הילא ,תימוקמה הליהקב עמטהלו תרחא

 הנגמ הנידמה ,םייח ונא וב ינרדומה םלועב
 הרומתב םלוא ,ןוטלשה תוצירע ינפמ ונילע
 ונתדיל עגרמ לחה .ונייח לע תחקפמ איה
 וב עגרל דעו ,םיבשותה םשרמב ונמושירו
 תאשל םישרדנ ונא ,ארובל ונתמשנ תא ריזחנ
 ףסאנ ,ףסונב .היהנ וב םוקמ לכב תוהז תדועת
 ,תויושארה יבשחמב זכורמו ,ונייח ךלהמב
 םינותנו יאופרה ונבצמ ,ונתסנכה לע עדימ
 .םיפסונ םיבר

 דע ,ונל הקפיס וז תואיצממ םייוסמ טלפמ
 םוקמל התיה תשרה .טנרטניאה תשר ,םויה
 ןתינ אל ,ונחנא ימ תוהזל ןתינ היה אל וב
 .ונישעמ רחא חקפל ןתינ אלו ונירחא בוקעל
 תוצירפ עוציבל ,הערל וז הנוכת ולצינש ימ ויה
 ךרד םיפסכ תבינגל ,םיבשחמ תוכרעמל
 ונינהנ ונתיברמ םלוא ,המודכו טנרטניאה
 "תוארל" רשאכ ,םינש המכ דועב .שפוחהמ
 ,טרדנטסל היהי טנרטניאב ינשה תא דחא
 ,תינרדומ היגולונכט םע ראשנו םלעיי םסקה
 .תרכונמו הרק ךא ,הליעיו הריהמ

 רוביח לש םייוסינ םיכרענ הלא םימיב
 הליהק תריציל ,טנרטניאל תומלש תונוכש

 ולחנ וללה ,יזיפ סיסב תלעב תילאוטריו
 ינורטקלא תועדומ חול םקוה .הבר החלצה
 השיגה הרשפאתנו החיש ירדח ורצונ ,יתנוכש
 רשקה .םינוש םייתליהק םיתורש תלבקל
 ,תובר םימעפ ,ךשמנ תשרה ךרד רצונש
 .םייזיפ םישגפמ תועצמאב ,תשרל רבעמ
 הליהקב רצונש רשקה רשאכש איה הנקסמה
 םיינורטקלא םיעצמאל לבגוה אל תילאוטריוה
 הנוכשה לש םקרמה ךותב בלושו ,דבלב
 הלגתנ אוה ,םיבשותה יכרצ לע הנועה ןפואב
 .תיזיפה הליהקב םירשקה תא קזחמו םרותכ

 םירקחמ יכ ןייצל בושח תאז םע
 םישידקמה םישנאש ךכ לע םיעיבצמ
 ,טנרטניאה ךרד תרושקתל בר ןמז
 םהייחב העיגפב םינכתסמ
 תשר .םייתרבחהו םייתחפשמה
 חתפל ונל תרשפאמ טנרטניאה
 ןיינע ימוחת ילעב םישנא םע םירשק
 ,םלועה יבחר לכב ,ונלשל םימוד
 תולבגמב בשחתהל ילבמ
 איה ,ךדיאמ םלוא ,תויפרגואיג
 רשקה תא דבאל ונל םורגל הלולע
 ,םירבחה ,םינכשה ,ונל םיבורקה םע
 .גוזה ינב וא

 לארשיב תוילאוטריו תוליהק
 ,הרואכל ,שי תילארשיה הרבחב

 תוליהק לש ןתריציל הובג לאיצנטופ
 הפשה בקע רקיעב - תוילאוטריו

 םילגוסמ םיבר םילארשיש יפ לע ףא .תירבעה
 ירה ,תוחפל תפסונ תחא הפשב רשקתל
 תפשב עדימ ףילחהל חונב שיגרנ ונבורש
 התויה תורמל ,תילארשיה הרבחה .ונלש םאה
 םיפתושמ םיכרע תקלוח ,'תויולג ץוביק'
 הירוטסהל וא/ו תרוסמל הכרעה ןוגכ ,םיבר
 תגשה לש תובישחה רבדב הנומאה ,תידוהיה
 םיקחרמה ,ףסונב .'וכו ינידמו יאבצ ןוחטב
 םניא בושיה תומוקמ ןיב םייפרגואיגה
 םישגפמ רוציל תורשפאה ,ךכ םושמ .םילודג
 תא םימילשמה ,םייזיפ
 ירבח ןיב םילאוטריוה םישגפמה
 = .םיהובג ,היליהקה

 יל ||
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 ,תוילאוטריו תוליהק רפסמ ומק ץראב =₪
 איה תחאה .תוירוגטק יתשל ןקלחל ןתינש
 בורל ,םייוסמ םוחת ביבס תוזכרתמה תוליהק
 ענ ןהב םירבחה רפסמו ,יעוצקמ אשונ ביבס
 .רתויה לכל םיפלא המכל תודדוב תורשע ןיב
 להקל תונופה ,תולודג תוליהק איה הינשה
 לע .םיתורש ןווגמ תועיצמו בחרו ינגורטה
 ,לשמל ,תונמל ןתינ תוליהק לש ןושארה גוסה
 ילארשיה םורופה ידי לע המקוהש הליהקה תא
 :ינורטקלא רחסל
 !11כ://6טס תר תה 61110.

 ילעב רקיעב ,םירבח ףלא לעמ הנומ וז הליהק
 רחסב םיניינעתמה םיחמומו םילהנמ ,םיקסע
 ןוגכ ,רתוי תונטק תוליהק ןנשי .ינורטקלא
 תכרעמ) לארשיב סקונילה ישמתשמ תליהק
 תירלופופה הלעפהה תכרעמב הרחתמה הלעפה
 ;(\/:%7/895/98 - טפוסורקימ לש
 ווא .[וחטא .סזש .1]

 המכ דע ,תורשע המכ תונומ הלא תוליהק
 .דבלב םירבח תואמ

 \.וחשא וינ מ !ז56 \ חו -1ךן< סקיסורט(וחָנ
 פע פוודו סודונוהמ|! ץ 6788460 סל 4. וורטב
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 תוליהק תמקהל ץראב ושענ תונויסנ רפסמ
 לש ןווגמ תועיצמה ,תולודג תוילאוטריו
 [81461) 101. קר םלוא ,םיתורשו םינכת
 ןותיע תצובקמ וואו .1021..טס.11 ָ:( 6

 הליהקכ הדמעמ תא ססבל החילצה ,ץראה
 - ךכמ הרתי .לארשיב תיתימא תילאוטריו
 קסע הניא תילאוטריו הליהקש הרבסל דוגינב
 םוסרפה יארחא ,הנינח ביני רפסמ ,יחוור
 היתוסנכה יכ ,הידמה תקלחמ תרגסמב ,101.-ב
 ,רבחה ימד םולשתמ תואבה ,101. לש

 םירתא תיינבו בוציע
 .תורבחו םיקסע ,םייטרפל *

 .תילאוטריו תונח *

 .שופיח עונמ ,םינותנ דסמ *

 = .עבצל םג תונשי תונומת רוזחיש *

 \ .םיריקיל החצנה ירתא *

 04-9533955 'לט

 051-299686 :ירלולס
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 ,ינורטקלאה ןוינקה תוליעפמו תומוסרפמ
 .יחוור קסעל התוא תוכפוה

 ןיילנוא לארשי
 הלחה קרשכ ,1995 תנשב המקוה 1

 גצוה 1996-ב .לארשיב טנרטניאל תועדומה
 ךרד שלגש ימל קר הרבחה הקינעהש תורשה
 םייתנשמ הלעמל הזמ םלוא ,דחוימ ןפדפד
 לוכי דחא לכ .אלמ ןפואב תשרב 101. תלעופ
 ,םירבח קר םלוא 101. לש רתאל תשגל

 רוביח לש םייוסי) םיכרע) הלא םימיב

 תריציל ,טנרטניאל תומלש תונוכש

 .יזיפ סיסב תלעב תילאוטריו הליהק

 חול םקוה .הבר החלצה ולח) וללה

 ירדח ורצונ ,יתנוכש ינורטקלא תועדומ

 תלבקל השיגה הרשפאתנו החיש

 רשקה .םינוש םייתליהק םיתורש

 םימעפ ,ךשמ) תשרה ךרד רצונש

 תשרל רבעמ ,תונר

 תונהל םילוכי ,םיישדוח יונמ ימד םימלשמה
 ,הליהקה העיצמש םיתורשה תשק לכמ

 ריבסמ ,"101.-ב תילאוטריווה הליהקה"
 :תונטק תוליהק המכמ תבכרומ" ,הנינח ביני
 'המלש האופר' רתא תליהק ,םירוה תליהק
 בחר הכ טנרטניאהש םושמ אקווד .דועו
 םלוא .תוליהקב דגאתהל םיצור םישנא ,ם'ידי
 הירוחאמ היהי אל םא דגאתת אל הליהק ףא
 ,םישדח םינכת הליהקל סינכיש תווצ וא להנמ
 'המלש האופר' תליהקב ,לשמל .ףטוש ןפואב
 קינעהל םיגאודה ,םיאפור םיחנמ השיש שי
 ."הליהקל םינכתו קמוע ,תויעוצקמ

 .םעפ ידמ םישגפנ תוליהקב םירבחה"
 רשאכ לשמל - ימעפ דח תויהל לוכי שגפמה
 הליהקה ירבח ,דבאתהל םייא הליהקב רבח

 תיזיפ וילא עיגה והשימו ול רוזעל וסייגתה
 םירבחהמ קלחו ,ןוראהמ תופורתה תא ול חקלו
 םיעובקה םיפתתשמה .עובק סיסב לע םישגפנ
 תחא םישגפנ ,לשמל ,'סולפ 30' טא'צב
 ."הפק תיבב עובשל

 םיפתתשמה זוחא והמ הלאשל הבושתב
 יכ הנינח ביני הנוע ,תוליהקב םייביסאפה
 דאמ השק"ש םושמ ,רתויב טעומ םרפסמ
 ,והשימ וב בצמב ,ביגהל אל וא ,םלעתהל
 ."תוינוציק תועד אטבמ ,לשמל

 ?ןאל - לאושיב תוילאוטריו תוליהק
 טנרטניאה ינפ יכ םירובס םיבר םיחמומ

 ,תוילאוטריו תוליהק תריצי לש ןוויכל םה
 היצמרופניאה םיב ןכותו תועמשמ תוקינעמה
 רפסמ תושוע לארשיב םג .תשרה הליכמש
 ךרדב םידעצו תונויסנ ,1001.-ל ףסונב ,תורבח
 הרכמנ רבכמ אל .תוילאוטריו תוליהק חותיפל
 קזב תרבחל !50א.א₪ד לש תיזיפה תיתשתה
 הראשנ םינכתב הטילשה םלוא ,ימואלניב
 ,וליש יבא אשנש האצרהב .150א,א₪7 ידיב
 םויב ,15א.א₪] לש חותיפהו רקחמה להנמ
 רחסמל ילארשיה םורופה' םעטמ ךרענש ןויע
 ריבסה אוה ,רחסמה תוכשל דוגאו 'ינורטקלא
 תסרוג הרבחה לש תיגטרטסאה תינכותה יכ
 ןומט םש .םייונמל םינכת תרבעהב תודקמתה
 תיתשתב אלו ,הרבחה לש ידיתעה חוורה
 תיתשתה תא רוכמל תונוכנהש ןאכמ .תיזיפה
 ,ימואלניב קזבל [50א.א₪ד לש תיזיפה
 תנווכתמ 150 א ₪1 .עיתפהל הכירצ הניא
 םייונמה ןיבו הניבש רשקה חופיטב עיקשהל
 הליהק חותיפבו ןכותה םוחתב ,הלש
 .תילאוטריו

 הנינח ביניל התנפוהש הלאשל הבושתב
 תופסונ תורבחש תורשפאה יבגל ,101.-מ
 לע הנמייאתש תוילאוטריו תוליהק הנמקת
 יכ בישמ אוה ,םוחתב 101. לש הינומגהה
 ינש םא םג" .תורחתמ םיששוח אל 101.-ב
 קפסל וליחתי םילודגה םיימויה םינותיעה
 ,הליהק תונבל וסניו טנרטניאה ךרד םינכת
 שי הזה קושלש םושמ תאז - םיששוח ונניא
 ."הלידגל רידא לאיצנטופ ןיידע

 םירשק תריציו םינכת תרבעהל לאיצנטופה
 תוליהק ךרד ,םייעוצקמו םייתרבח
 .ותמצוע תא תולגל ליחתה קר ,תוילאוטריו
 הליהק חותיפב 101. לש התחלצה רחאל
 החירפל םייופצ ונא ,תילארשי תילאוטריו
 רפסמ לע היהת תורחתה .תופסונ תוליהק לש
 תורחת .הליהקל ףרטצהל ומיכסיש םישלוגה
 םייתוכיא םינכת תשגה לש הרוצ שבלת וז
 ישלוג ,ונא .םייונמל םיידוחי םיתורשו
 ירבע ןכותל םיאמצה ,םילארשיה טנרטניאה
 תורחתהמ חיוורהל קר לכונ ,יתוכיא ילארשיו
 .וזה היופצה
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 :תבותכ שי טנוקסידב ךלש קנבה ןובשחל םויהמ
 וו כ :/ 0616060 .1]

 -טנוקסיד לש החותפה תואקנבה

 עדימ לבקל וישכע ךל תרשפאמ
 ךלש קנבה ןובשח לע ןכדועמ

 .טנרטניאה תועצמאב

 .קנבה םע םירידסו םיניקת םייקסע םירשק תוחפל הנש ךשמב ומייקש םייקסע וא ,םייטרפ תוחוקלל עצומ טנרטניא קנבלט תוריש *

 םייונמה טנוקסיד קנב תוחוקל םילוכי ,התעמ

 יאקנב עדימ לבקל ,קנבלטה יתוריש לע

 לכב ,(סא 1.[אש ןווקמו חטבואמ ,ןכדועמ

 תועצמאב ,דרשמב וא תיבב ,ןותנ עגר

 ,תורתי טוריפ לבקל ןתינ םויהמ .טנרטניאה

 תועונת 32 דע) ,ש"ועה ןובשחב תועונת

 תונודקפ ,ךרע תוריינ קית טוריפ [תונורחא

 ,תויִנַש ךות - תופסונ תועקשהו םיילקש

 דוקו ישיאה יונמה רפסמ תועצמאב

 .קננה סע םואיתב ןתני רשא ,ידוס טנרטניא

 םייונמכ ףרטצהל אוה תושעל םכילעש לכ

 קנבלטה רתאל סנכיהל ,תורישה לע (!םניח)

 ןובשחה לא אתוחינב שולגלו טנרטניאב

 חותפ דימתו חונ ,לק ,טושפ .םכלש

 לש רחא רצומ לכ ומכ ,םכתארקל

 ."החותפה תואקנבה"

 קנבלט תוחוקל לע ןיידע םינמנ םכניא םא

 -טנרטניאל םירבוחמ סתא ךא ,טנוקסיד

 ןתינ דציכ דומללו ,רתאב רקבל ולכות

 .קנבלטה יתוריש תועצמואב רקי ןמז ךוסחל

 [ שחש תרבח תועצמאב טנרטניאב תידוחיי תוריש תליבח יטנוקסיד תוחוקלל תידעלב העצה
 טנרטניא תונכות םע ווטילקת - טנרטניא קנבלט ףרטצמ לכל ןסונב₪

 .תע לכב עצבמה יאנת תא תונשל וא יספהל יאשר קנבה * =

 :תופרטצהל

 ראה יבחרב טנוקסיד קנב יפינס לכב
 :םיפסונ םיטרפו עדימל

 תוריש קנבלט"ב טנוקסיד תוחוקל 8
 .הממיב תועש 24 ,03-5129111 "ישיא

 םיקנבה לכ תוחוקל 8
 "רישי קנבלט"ב
 1-800-60-60-10 'לט
 .הממיב תועש 4
 (ש6ומט) תגצמו עדימ 8
 קנבלטה רתאב

,6% 
 לק

 טנוקטסיד קנב 1)

 וא\6 בבוד ךילירפ יקסבשרו



 רפסמ רבע הלא םימיב

 תועצמאב ,םישלוגה

 תא ,טנקזב תורש

 - ףלא 120-ה

 50-כ תחועל תאז

 .הנש יצח ינפנ ףנא

 קפסכ קזב תרבח תא בצהמ הז רפסה

 דרשמ םא םג ,לארשיב ליבוח טנרטניא

 םילבגהה לע הנוממהו תרושקתה

 יתורש רוכמל הנחמ םיענומ םייקסעה

 והמ .בחרה להקל תורישי טנרטניא

 החו ויתונורתי המ ?תוושה

 דיתע אוה םאה ?ויתונורסח

 קוש תנוחת לע עיפשהל

 ?ימוקמה טנרטניאה

 תוויות ות ווהת
 תרושקתה קנע - קזב תרבח
 יתורש ןתמל ןוישר שי - ימוקמה
 דרשמ ךא ,רפסמ םינש הזמ טנרטניא

 םייקסעה םילבגהה לע הנוממהו תרושקתה
 הלא םיתורש רוכמל הרבחהמ םיענומ
 תישארה הביסה .בחרה להקל תורישי
 תיתשת לע לופונומ שי קזבלש איה ךכל

 ישעמה ומויס דעומש ןוויכו ,ץראב םיווקה
 דימת איה ,תיפוס רורב םרט לופונומה לש
 .ספה בחורו םיריחמה לע תורחתב חצנת
 ,יומס "בלוצ דוסבס" עצבל לכות קזב ,תינש
 םיחוורהש ךכ תורשה תא רחמתל ,ונייהד
 ודסבסי תוליגרה ןופלטה תוחישמ םיעבונה
 תוכהל ךכו ,עיצת איהש טנרטניאה תורש תא
 ,ירשפא הרחתמ לכ

 תתל קזבל הרשואש הדיחיה ךרדה ,ןכ לע
 איה ,םייתניב ,בחרה רוביצל טנרטניא יתורש
 די" יתורש תקפסא - (135) טנקזב תועצמאב
 תורבח תוקפסמ ,ןכ ומכ .טנרטניאל "נש
 קזב"ו "בהז קזב" - קזב לש תבה
 םיפקיהב ,טנרטניא יתורש - "ימואלניב
 .םילדגו םיכלוה

 הטישה תוהח
 לע ,טנרטניאל ןמדזמ רוביח תרשפאמ קזב

 קלחכ עיגמ בויחה .דודמ ןמז יפל בויח סיסב
 135 תוריש .רשקתמה לש ןופלטה ןובשחמ
 ןהו םייגולנא םימדומ ירוביחב ןה ןתינ

 ןיינועמ וניאש ימל רקיעב דעוימו ,150%-ב
 הצור אל ,םייוסמ טנרטניא קפסל בייחתהל
 רובע קר םלשל ןיינועמו ,קנבב עבק תוארוה
 העש לכל םולשתה םא םג ,ולש שומישה ןמז
 רוחבל לוכי שמתשמה 135 תטישב ,רתוי הובג
 ,רחא קפס םעפ לכ ,עדימה קפס תא ומצעל
 םיאתמה קפסה ימ אצמיש דע ,תובייחתה אלל
 םש אלל תישענ תורשקתהה .רתויב ול
 תעב ימינונא ראשנ רשקתמהש ךכ ,המסיסו
 רשקתמה לבקמ טנקזבל רוביחה םַע .רוביחה
 תעבו קזב לש תימינפה תשרב 1? רפסמ
 רפסמ לבקמ אוה ,טנרטניאה קפסב הריחבה
 ול רשפאמה ,תימלועה טנרטניאה תשרב ן
 ,רתא לכל שולגל

 תוירושיק וקפיסש תורבחה ,ןמזמ אל דע
 לע ונמנ ,135 תורש תרגסמב טנרטניאל
 םלוא ,ץראב םוחתב רתוי תונטקה תורבחה
 םיקפסה ינש תורשל ופרטצה 1998 תיצחמב
 ,ךכב .בהז טנרטניאו ן'זיווטנ - םילודגה
 "135" תכיפהל היצמיטיגל ונתנ םה ,םצעב
 וטלשש םיליגרה םירוביחל יפילח תורשל
 ,קושב

 יוסינב קזב הלחה 1998 לש הינשה תיצחמב
 םימדומו 180 רושיק תלעפה לש חותפ
 ,135-ל ליבקמ תורשכ ,טנרטניאל %
 ןיכהל הדעונ וז הלועפ .השדח גויח תשרב
 טנרטניא קפסל ךופהת איה וב םויל קזב תא

 ןתינ .132 ארקנ שדחה תורשה .יאמצע
 לבקלו) 15808 םימדומב וילא רשקתהל
 םימדומב ,(128%-ו 64% לש השיג תוריהמ
 דע 33.6% לש השיג תוריהמ לבקלו) א
 קחרמהו םילבכה גוסל םאתהב ,45%.-ל בורק
 םימדומב וא ,(הייזכרמהמ רשקתמה לש
 .33.6% םיליגר

 ,תשרל הבוט השיג תוריהמ ןתונ 132 תורש
 םא וליפא ,135-ב םילבקמש וזל תיסחי
 איה ךכל הביסה .יגולנא םדומב םירשקתמ
 לש (הסינכה תדוקנ) רוביחה תואובמ גוסש
 הניקתה 132 תואובמ לע .םירפושמ תשרל 2
 םיבתנו /8/ג גוסמ םיילטיגיד םירוביח קזב
 םהש ,135 תואובמ .וקסיס לש םיריהמ
 ותרשי ,רתוי םינשי םיבתנ ילעבו םייגולנא
 תכרעמ וא םישדח םימדומ םהל ןיאש הלא תא
 ןגייח םע תונולח ומכ ,תמדקתמ הלעפה
 .יטמוטוא

 דמוע טנקזב תורשב טנרטניאה יקפס רפסמ
 :ןה תורבחה .19 לע םויכ
 קזב ,ברסארשי :רישי טירפת ךרד רוביחב *
 ,סיברוא ,תמנ ,קנילופניא ,טנאווקא ,בהז
 .ןיילטנ ,טנדיפס ,לטקוט ,טק .ש
 ,ן'זיווטנ :טנקזב טירפת ךרד רוביחב *
 ,סיברוא ,תמנ ,בהז טנרטניא ,טנאווקא
 ,טנראוד ,בהז קזב ,קנילופניא ,מ.ב,י ,טנדיפס
 ,טנרזג ,דבימ ,בהז ןיילטנ ,לטקוט ,טק .ש

 .ברסארשי ,ביבא טנ ,רשקימ ,ימואלניב קזב
 ףדב ,שי תורבחהמ קלחל יכ בל ומיש

 םיפירעת םע ,תורוש יתש ,טנקזב לש הסינכה
 תועיצמ תורבח ןתואש איה ךכל הביסה .םינוש
 ,םינוש םיתורשו םינוש םיבצקב השילג
 יוצר .תופולחה ןיב הנוש ,ןבומכ ,ריחמתהו
 רתויב בוטה תורשה והמ טילחהלו תוסנל
 ןיב הנתשמ תורישה ביט יכ ,תורשקתה לכב
 עובשה ימיבו תונושה הממיה תועשב ,םיקפסה
 םיווקה לע תוחוקלה סמוע יפל ,םינושה
 .םהלש

 תורבחתהה תישענ דצינ
 הסינכ תויורשפא יתש תקפסמ טנקזב

 ,תורבחתה תכרע תועצמאב תחאה :תשרל
 לכב םניח ץפומה רוטילקת יבג לע תאצמנה
 םישרומ םיציפמ לצאו רוטס קזב תויונח
 95 תונולח לש טנרטניאה ילכ ךרד השעמל)
 ,0005 ךסמ ךרד הינשהו (4 ררולפסקאו 98 וא
 יקפס םיעיצמ ,תורבחתהה רחאל ,רישי ןפואב
 ,תונוש השילג תויוריהמ םינוש טנרטניא
 ,רוחבל תורשפא חוקללשכ ,םינוש םיריחמב
 ריחמ הזיאבו ימ תועצמאב ,הסינכה טירפתב
 קתנתהל תלוכי םע ,תורשה תא לבקי אוה
 לצא ,רחא ריחמב רוביח רוחבלו עגר לכב
 .רחא קפס

 ,קזב לש תורבחתהה תכרע תא ןיאש ימל
 םידעצ רפסמב תורבחתהה תא עצבל ןתינ

 ליעפהל עדוי שמתשמהש החנהב) םיטושפ
 16/ן7 תא ןעטו ,95 תונולח ךותמ ןגייחה תא
 ;(םדומה וא 150%-ה סיטרכ םע דחי
 רפסמה תא םידילקמ תונולח לש ןגייחב *
 .המסיסו םש אלל ,2
 .תיטמוטוא תישענ תורבחתהה ,גויחה רחאל *
 וא ,פייקסטנ ,ררולפסקא) ןפדפד םיחתופ
 תבותכל םינופו (רחא ןפדפד לכ
 טירפת הלוע יזא .11ק://810%% .פ6260.חטו
 םירבסה אורקל רשפא וב ,טנקזב לש הסינכה
 השיגה קפס תא רוחבלו תכרעמה לע
 .טירפתב העיפומה המישרה ןיבמ ,טנרטניאל
 ףיעסבש הסינכה טירפת לע גלדל ןתינ *
 ידי לע ,טנרטניאל תורישי רבחתהלו םדוקה
 לש טנרטניאה תבותכ לש הרישי הדלקה
 לכ לש תובותכה תא תוארל רשפא .קפסה
 הסינכה טירפתל םיסנכנ תחא םעפ םא קפס
 תיתחתב .קפסה םש לע רבכעה םע םיעיבצמו
 .ולש הרישיה תבותכה העיפומ ןפדפדה
 םיגלדמ האבה םעפבו ,תבותכה תא םימשור
 .תורישי הילא

 הלוע הז המכ
 ליבוה טנקזב תורש לש םוסרפה עסמ

 םינמדזמה תוחוקלה ףקיהב םישרמ לודיגל
 טנקזב תא ביצהו ,טנרטניאל םירבחתמה
 תוחוקלל ,לארשיב ליבומ טנרטניא קפסכ
 תוחוקלה תומכ ,1998 תיצחמב .םייטרפ
 50 לע הדמע ,טנקזב תורש לש םינמדזמה
 לש םוסרפה עצבמ רחאל .םישמתשמ ףלא
 םירוטילקת ףלא 200 וקלוח וכלהמבש ,קזב

 יוסינב קזב הלחה 1998 לש הינשה תיצחהב

 56% םימדומו !50וצ רושיק תלנעפה לש חותפ

 גויח תשרב ,135-ל ליבקמ תורשכ ,טנרטניאנ

 וב םויל קזב תא ןיכהל הדעו) וז הלועפ .השדח

 תורשה .יאחצע טנרטניא קפסנ ךופהת איה

 הבוט השיג תוריהח קפסמ אוהו 132 ארק) שדחה

 םא וליפא ,ו35-ב תלבקתמש וזל תיסחי ,תשרנ

 יגולנא םדוחב םירשקתה

 רפסמ הלע ,טנקזבל תורבחתהה תנכות לש
 שדוחב .יתגרדה ןפואב הז תורישב םישמתשמה
 ,םישלוג ףלא 75 תורשב ושמתשה 98 רבמבונ
 ףלא 100-ל לעמ רפסמה הלע רבמצד שדוחבו
 ימוסרפה ןייפמקה תליחתמ .םישמתשמ
 ,עובש ידמ ,וחתפנ 1998 רבמצד תיצחמב
 תושדח ינורטקלא ראוד תובית ףלא 10-כ
 = רפסמ רבע הלא םימיבו ,טנקזב תשרב



 ב

 .ימוסרפה ןייפמקה

 םלתשח הז םאה
 השילג תעש לכ רובע םולשתה ,דחמ

 הבוגש םולשתל תיסחי ,טעמ הובג טנקזבב
 .העש התוא רובע "ליגר" טנרטניא קפס
 רובע קר השענ טנקזבב םולשתה ,ךדיאמ
 רפסמל תובייחתה אלל ,לעופב השילגה תועש
 ןוכנ ,םיפירעתה ךמס לע .םייוסמ תועש
 תועש 10-כ לע תדמוע ןוזיאה תדוקנ ,םויהל
 שמתשמל ןורתי שי ,ונייהד תוישדוח השילג
 135/132 ךרד רוביחה תולעב יתיבה
 שומישה תועש רפסמו הדימב ,טנרטניאל
 .שדוחב 10 לע הלוע אל טנרטניאב ולש
 תשרה תא רבחל הצורה יקסעה שמתשמל
 ןמדזמה רוביחה ,טנרטניאל דיחי רוביחב ולש
 תלבגה ילב טעמכ ,רתוי לוז טנקזב ךרד
 הנומה תומיעפ יריחמש םושמ ,שומיש תועש
 תדרוה םע .תירשפא הפולח לכמ תוכומנ
 בורקב יופצה ,קזב לש הנומה תומיעפ יריחמ
 שומישה היהי ,(קשמב םירדסהה קוחל ףופכב)
 ישמתשמ רוביצ בורל רתוי לוז טנקזבב
 רפסמ לכב טעמכ ,םייתיבה ללוכ ,טנרטניאה
 םימיזגמ אל דוע לכ ,תוישדוח תועש לש

 !!![ברדל !!ןכדעל !ןיינעל
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 לש תודידמ יפ לע .ףלא 120-ה תא םישלוגה =
 םיעצובמ (תבש-ישיש) עובשה ףוס ימיב ,קזב
 היילע - שומיש תועש ףלא 50 לעמ טנקזבב
 תליחת ינפל שומישה תמועל זוחא 45 לש

 .שומישב
 6 שלוג טנקזב תשרב יסופיטה שמתשמה

 תחא החיש עצוממשכ ,שדוחב תועש
 ןאכמ .תוקד 23 לע דמוע טנרטניאב
 בר ףסכ ךסוח טנקזבב עצוממה שמתשמהש
 קפסל ישדוח םולשתב בייוחמ וניאש ךכב
 שדחה רוביחה ,ךכמ הרתי .עובק טנרטניא
 קלח ךרד ,ןתונ 128% -בו 64א-ב ,[50א-ב
 השילג תויוריהמ ,טנקזבב השיגה יקפסמ
 ,שמתשמה לבקל יושעש ולאמ רתוי תובוט
 .עובק טנרטניא קפס לש ליגרה 00-ל גויחב
 ,טנקזב ךרד טנרטניא יקפס שי ,דגנמ
 לכ .תיטיא הליחז שממ איה םכרד השילגהש

 .רוביח תונויסנ המכ רחאל תאז הלגי שמתשמ |

 תורישה לש תונורתיה דחא יוטיב ידיל אב ןאכ
 אוה .שיאל בייוחמ וניא שמתשמה - טנקזבב

 ומכ א'ה 132 רוביחב שוחישה תולע

 תימוקמ החיש תולע וני'הד ,135-ב

 ,הקדל תורוגא 2.5 תפסותב ,קזבל

 לקש 1.74 םהש] ח"עמ ללוכ אל

 תויולע תא ףיסוהל שי ךכל ([העשל

 םינתונ םיקפס םתוא] טנרטניאה קפס

 ,ללכ ךרדב .132-ב םגו 135-ב םג תורש

 ימד תורוגא 25 איה םהלש תולעה

 תקדל תורוגא 5 דע 4 דועו רוביח

 .(תשרב טוטיש

 אוהו תורישה ליעפמל ימינונא ראשנ דימת

 ,ורובע רתויב בוטה תורישה ןתונ תא רחבי
 .םירחתמה ןיבמ

 ינורטקנא ראוד
 קפסל רוביח ןיב יתועמשמה לדבהה

 טנרטניא יתורש ןיבל ,עובק םכסהב טנרטניא
 ראודה אשונב אוה ,טנקזבב םינמדזמ
 רוביחבש ךכב ץוענ לדבהה רוקמ .ינורטקלאה
 םש אלל ,תימינונא איה תורשקתהה ,5
 ןיינועמה ,טנקזב חוקל ,תאז םע ,המסיסו
 םיכרד שולשב רוחבל לוכי ,ראוד יתוישב
 :תוירקיע
 יתורש תקפסמה הרבחב ראוד את תנקתה *
 ,הלאכ תורבח המכ שי ,םניחב ינורטקלא ראוד
 ןה רתויב תומסרופמה .ב"הראב רקיעב
 תורבח רפסמ םג ,(260611ו1-6% [8[\[10ו]

 עיגהל ןתינו םניחב ראוד תועיצמ תוילארשי
 .טנקזב לש הסינכה טירפתמ ןהילא

 ,םיישדוח יונמ ימד יפל ראוד את תשיכר *

 יתורש תשיכר םירשפאמה םיקפסה דחא לצא
 םג ,שוכרל ולכות - הז רשקהב .דבלב ראוד
 ינורטקלא ראוד תבית ,טנקזב תועצמאב
 טנרטניאה קפס תועצמאב הב שמתשהלו
 .ורחבתש
 ןאכ ."טנראוד" תרבחמ ראוד את תשיכר *
 ןופלטה רפסמ יפל ראוד את חוקלה לבקמ
 הז תורש .(ירלולסה וא יקסעה ,יטרפה) ולש
 רובצל ,יתעדל ,יופצו 1998 תיצחמב לחה
 ראוד את תלבקב תוחונה בקע ,הבר הצואת
 ןופלטה רפסמל ההז ותבותכש ינורטקלא
 0% ןפואב חוקלה תא שמשמה

 קזב לש םיפסו) םיתורש
 רפסמ קזבל שי ,132/135 יתורשל רבעמ

 תותשרלו טנרטניאל םיפסונ םיתורש לש בר
 ןלהל .םהל עדומ וניא רוביצהש ,םיבשחמ
 :םתיצמת
 א.25 ירוביחל תדעוימ 131 תשר - 1
 גויחב תורבחתמה תויטרפ תותשרב
 .קזב תשרל א.25 לוקוטורפב

 לבקל ןתינו ילאוטסקט תורש והז - 3
 .132/135 טנקזב תשרמ םג תורישי ותוא
 טנרטניא יקפסל דעוימ הז תורש - 6
 לכב ימוקמ רפסמב גויח רשפאל םיצורה
 .קזב לש "הנובנה תשרה" לש בותינב ,ץראה

 לש קוחרמ השיג רשפאמ הז תורש - 7
 תשרב ,לארשיב תורבחו םינוגרא לא ,םייונמ
 תואובמה תועצמאב ,קזבמ ןוגראה רכושש
 תויטרפ תותשרל רקיעב דעוימ - טנקזב לש
 .קזב לש גויחה תשר לע תוילאוטריו
 ."םייונמל טנקזב" תורש םג םייק ,ףסונב
 רוביחל ,טנקזב תיתשתב רבעמ שוכרל ןתינ
 םוקמ לכלו םוקמ לכמ ,תשרב תוחוקל
 דויצה תויולעב בר ןוכסח ךות ,לארשיב
 קזב ידי לע ןתינ תורשהש ןוויכ ,ותנקתהו
 רתוול ,אמגודל ,ןתינ .תמייקה תשרב
 תא לבקלו םיקסעב תויזכרמ לע ןיטולחל
 לש הנובנה תשרה ךרד היזכרמה יתוריש לכ
 .קזב

 םוכיסל
 יתורש תקפסא ףנעל קזב לש התרידח

 רצי ,םינמדזמ תוחוקל לע ססובמה טנרטניא
 תונורתיה תא ןיבהש ,םינכרצ לש רידא קוש
 דע יכ תופצל שי .הז גוסמ תורשב םימולגה
 קפס תויהל םירושיאה תא לבקת קזבש
 םע הרחתמ הל םוקי וא ,יאמצע טנרטניא
 טנקזב תורש ךישמי ,תורחתל קושה תחיתפ
 תיביסמ רוביח תדוקנ תויהלו הצואת רובצל
 .טנרטניאל רתויב

 בתכל חולשל ןתינ תויוסחייתהו תולאש

 הוא 61% 6 ות[.
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 קסיד ךל עיצמ אל ךכש םיבועחמה רכומ םא .בנ םיש
 ךממ ריתסמ אוהש והשמ דוע שיש האר .וופ ש\

 תוריהמ תא הליפכמש השדח היגולונכט טווזג םוו66 תיגולונכט תונוילע
 .בשחמה יעוציב רופישל ,קסידה

 ןוקיתו יוהיזל ואטפופזח םוטוואו לש ידעלב חותיפ םלשומ ןוחטב שו | חט
 .ךלש עדימה רגאמב תואיגש לש ,הדובעה ןמזב יטמוטוא

 האירקל השידח היגולונכט אוח 4686 ד60חחסוסַפע השידח שאר תייגולונכט.
 .עדימה ןוחטב לע תילמיסקמ הרימש ךות השיגה ןמז תא תרפשמה הביתכו

 הדובע תועש ןוילמ יצח לש עצוממ .םידקת רסחו םיהדמ ןותנ וודמז 0
 .הליפנ אלל

 .רחא קסיד ףאמ כבקת אב הז ככ תא

 ילא אנט

 םיישיאה םיבשחמה תרבח מ 50 -
 לארשיב הלודגה ₪ וז ] -

 ומ וו = קטד צסעה ןו:ש סא וז."
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 טנרטניאה תשר התיה קוחר אלה רבעב
 ,םלוא רעונ ינבבו םירבגב רקיעב תסלכואמ
 ךלוה תושלוגה םישנה לש ןרפסמ ,הלא םימיב
 םיטסילנאהמ ,סניג קנרפ .הדמתהב לדגו
 ,תשרה לש תוחתפתהה ינוויכ תא םיזוחה
 םישנה רפסמ לדגי הרהמ דעש ןעוט
 הלעיו טנרטניאה תשרב תושלוגה תוינקירמאה
 ךכ לע .םישלוגה םירבגה לש םרפסמ לע
 :ב הבחרהב אורקל ןתינ
 וראש .10ש 601

 םיירבע םירתא ינש ,םעפה ,גיצא רודמב
 ןושארה .םישנה תיליהקל םינופה ,םייזכרמ
 ;םיקסעה םוחתב דקמתמ םהבש
 תשרב םישנ - ר"שנ
 ו 1]

 .תושלוג םישנל תדעוימה היליהק איה ר"שנ

 תשר תמייקמה ,ייה-לט תרבחמ הניה תבתוכה

 שומישה אשונב תיחמתמו םיבשחמ תרושקת

 ךוניח יכרצל טנרטניאב

 ימוחתב םישנ לע עדימ ןאכ אוצמל ולכות
 דוע .דועו ןוטלשה ,תונמאה ,האופרה ,עדמה
 חופיט ,תואירבו הנוזת יניינעב עדימ - רתאב
 .רופיאו שובל ,תימדת

 ךוניחה ימוחתב תוניינעתמה וניניב םישנל
 םג םינוידו עדימ רתאב םייק ,החפשמהו
 קסועה דומעה תא לולגתש ימ .הלא םיאשונב
 ןיינעמ רמאמ אצמת ,הטמ יפלכ ךוניחב
 ,"ןיאושינה דסומ לש תילאנבה הסריגה" אשונב

 ,םנמא טעומ ,עדימ תשלוגה ןאכ אצמת דוע
 תולאשל תבשק ןזואו ,בושקתו בושחמ יניינעב
 ,הריירקו קסע תחיתפב םירושקה םיאשונב
 ,שדקומ אוהו הילאוטקא רודמ םג רתאב
 .תנבל רומיל הרשל ,ולוכ טעמכ

 :הקיטילופל רשייה םיקסעמו
 ונרוזאב םולשה םודיקל םישנ - םולש תב
 ורץ 318113101 .טזש

 לש םרפש תא ,םינש רפסמ ינפל ,יתארקשכ
 ואבינ וב ,1992-ל לע תומגמ :ןידרבאו טיבסנ
 ךכ תאו השאה דמעמ תוקזחתה תא םיבתוכה
 םלועב חתפמ תודמע הנסופתת םישנש
 םיקבאמ הנלבותו רוטישהו אבצה ,טרופסה
 לבא ,םהירבדב שממ שיש יתעדי ,םייטילופ
 ורקי הרהמב המכ דע ימצעל יתראת אל
 .הלא םיכילהת

 םיכמסמב שפחל תורשפא שי ןודנה רתאב
 לבקל ,םינויד חולב ןכדעתהל ,םייטנוולר
 אשונב שגפמ תמגוד) םיעוריא לע עדימ
 ,םולשל םייביטנרטלא םינוויכ לע תובשחמ
 םיאפר קמעב םולש תב לש יסיפה תיבב
 תניחב תעב ונכדעתה ויתודוא ,םילשוריב
 .תופטוש תושדח אורקלו (רתאה

 ירתא לש תובותכ רפסמ איבא אבה ןוילגב
 םירתא - תירבעב אלש רבייסה יבחרמב םישנ
 ,תונמאב ,ךוניחב םישנ לש ןמוקמ לע םייזעול
 .ללחה רקחבו עדמב

 אשונב ,דחוימ רתא אוצמל תושקבמה םישנ
 ראודה תבותכל ילא תונפל תונמזומ ,ישנ
 000469101ת1.00.1] :ינורטקלאה
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 םכה םיספט יוליה
 ?תשרב םירבח ןודעומל םעפ םתמשרנ

 ?טנרטניאב והשלכ תורש לבקל םעפ םתיסינ
 םירתא .תולקב רבע אל הזש יאדוול בורק
 תורש 8 הטישה תא וליג רבכ םיבר
 אלמל םיפרטצמהמ םישרוד ,םניחב והשלכ
 רגאמ םהידיב שי התעמו םיישיא םיטרפ
 םיכוזש ,םישלוגה .דקוממו טרופמ תוחוקל
 ,הלועפ ףתשל בורל םיסנמ ,םניח תורשב
 - הנינרמ היווח וניא םיספטה יולימ םלוא
 ףא םיתעלו ןמצע לע תורזוח ,תובר תולאשה
 .תונבצעמ

 ינפב םעפה םידירומ ונא עבוכה תא
 תועייסמש תויפותישהו תוישפוחה תונכותה
 ,ןמז ונל תוכסוח ןה .תשרב םיספט יולימב
 .תומיענ אל תויועט תוענומו ונייח לע תולקמ

 תא העיצמ ,תילארשיה ילאק-יגול תרבח
 םניח תצפומש הדיחיה - =גאעוו] תנכות

 6 ץסססז 196וחס(סָפופ5 תוסחב שגומ רודמה
 [ז60/ם18.60.ו| תונכותה רתא יליעפמ

 הנכותה .ידמל חונו םכח ןורתפ העיצמו
 תודש לש ריהמ יולימ שמתשמל תרשפאמ
 לש הרוצב טסקט תוביתבו םיספטב םינוש
 קילק לע הציחל תרזעב .תמכחותמ הקבדה
 ליכמש טירפת ךסמה לע עיפומ רבכעב ןימי |

 שמתשמה לש םירחאו םיישיאה ויטרפ תא
 הציחל .('וכו תבותכ ,םש ,₪וו] ,ןופלט)
 הדשה תא אלמת םייוצרה םיטרפהמ דחא לע
 חול תלועפ תיימדה לש ךרדב ןמסה אצמנ וב
 דירוהל ןתינ =ע131!-ה תנכות תא .םישקמה
 :;הרבחה רתאמ
 וא א .]ס81-631ו שטוח

 \וטט תנכות תא העיצמ 5קגטסא גוש תרבח

 הריחמש 5וגז6 גז6 תנכות - [יטזחה ו

 םכחותמ הארנ הפ עצומה ןורתפה .רלוד 0
 \שטט [יטחו-ה .דבוע דימת אל םלוא רתוי
 תודשה תא יטמוטוא ןפואב ההזמ ו!!טז |
 תאו םיהוש ונא וב רתאב יולימל םיקירה |

 אלמת ,תודשה והוזש עגרב .םהיתומש
 תודשה לכ תא ,יטמוטוא ןפואב ,הנכותה
 לע ואלומש ,םירחא תודש קייודמב םימאותה
 אל הזה םכחה ןויערה ,ונרעצל ,רבעב ונדי

 .דבוע דימת
 :הרבחה רתא ךרד דירוהל ןתינ הנכותה תא

 וו .5קה6סוא 6 .שסחו

 הניה יסחי ןפואב החילצמש תרחא הנכות
 - ווצוטהו תרבח לש א6ץססהז6 אקזטאא

 .רלוד 27.95 הריחמש 51וגזטואגז6 תנכות
 םיקיר טסקט תודש יולימ תרשפאמ וז הנכות
 . וס[ א6ע% תועצמאב ,הקבדה לש הרוצב
 [101 ףוריצ רוחבל אוה תושעל ונילעש לכ
 דיתעבו רחבנש ןותנ גוס לכל םייוסמ 6%
 םיטרפה ןכות תא קיבדת ףורצה לע הציחל -
 תולועפ רידגהל ןתינ ,ףסונב .ןמוסמה הדשל
 לכל ('וכו הנכות תלעפה) תונוש ורקאמ
 ןתינ הנכותה תא .ונרדגהש םישקמ ףורצ
 :הרבחה רתאב דירוהל
 \א וארא . 110015 .שסוה

 (זססהס!אזד ₪6 [88  ה"עב ט)ופרג
 ו 29% וכי - ןרוק ₪ /0 קוס

 ווותונורחפה לכ ...חובוושתה לכ ..חולאושה לכ .
 .תחא ןופלט .תחישב

 05-5257256 ,04-85467 56 :ןוצלט

 טנרטניאה ימוחתב ץועיי ₪
 66 .סחור666 ₪

 הכרדה ₪

 סירתא תמקה ₪מ
 טנרטניא ימושיי שמ
 \//60 !רספווהס ₪

 סמ[ןזמ6 ()זיססודמש < 170018 5ע516זה
 6( .סזתזוו6זי66 501זווסזו

 המגודל תוילאוטריו תויונח

 ם4-834755 :70 314131 המ'ה ,םז 'ילארשי'ד 'חר

 ם1-5257258 :78₪ בי'בא לא ,ללכ חיב ,5 בוניורד 'חר
 הוזס: / /יעצוצ .ףזסכהס .חסז וחזס 6 ףזסקחס .ח1

 כו
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 - 8 רתויב םיקתרמה םימושייה דחא

 "* תוחישה - םיטא'צה םה תשוב

  ימש ,הלילה ךות לא תוכוראה
 ש

 * אצמי ,םהב הסנתה םרטש

 ימו ,והשמ םידיחפמ םתוא

 הווכנש ריבס ,הסי) רבכש

 םיטא'צה יגוס םהח .רכהתהו

 שלוגל םיניחזה תירבעב

 יאשונ םהמ ?ילארשיה

 תררוושה הריוואה המ ?םיטא'צה

 ?"תומחה תועשה" ןהמ ?םהב

 ?רכממ ךכ-לכ הז ,םצעב ,המנ

 םיירלופופה תוליעפה ימוחתמ דח
 "םיחוודמ" תוחפהו ,דחמ טנרטניאב
 תוחישב תופתתשה אוה ,ךדיאמ
 ,םירקס יפל .םיטא'צ - תונווקמ
 ישמתשמ ללכמ תישימח תוחפל
 תוחישב ףתתשהל םיגהונ טנרטניאה
 .עובשל תחא תוחפל תונווקמ

 ץוחמ רתוי הצופנ תוחישב תופתתשהה
 םיחחושמה ןמ םיבר רשאכ ,תירבה" תוצראל
 אקווד ואלו םמא-תפשב חחושל םיפידעמ
 םתודע יפל .לארשיב בצמה םג הז .תילגנאב
 םירכממה םימסה דחאב רבודמ ,םיבר לש
 .טנרטניאה העיצמש רתויב םישקה

 !!!תונהל !!תונקל !תוארל

(56(,))00 6 
 ...ב םבל םיניתממ םישלוו
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 |" טי
 תושחרתה לכ אוה טא'צ ,ינטשפ חוסינב

 םילוכי םינוש םיפתתשמ הב ,תידדצ"בר וא וד
 טעמכ .ינמז-וב ןפואב םירסמ הזל הז ריבעהל
 םיטא'צה לכ םיססובמ ,ללכה ןמ אצוי אלל
 תועצמאב םירבחתמ ויפל הלועפ ןורקע לע
 .תוחיש תנכות ץירמה תרש לא תדחוימ הנכות
 בותכ רסמ םימשור החישב םיפתתשמה
 חלוש תרשהו תרשל ותוא םיחלוש ,והשלכ
 .טא'צב םיפתתשמה לכ לא הרזחב ותוא
 םהש אוה םיפתתשמה לצא רצונש םשורה
 .הז לא הז תורישי םירסמ םיחלוש

 הקיטסיטטס טעה
 השק םיטא'צב םיפתתשמה תיסולכוא תא

 יעישתה יתנשה רקסה יפל .קייודמב רידגהל
 םיעובקה םיפתתשמה תייסולכוא ,(\/1) לש
 םהב םירבדמה םישקה םירוכמה ,םיטא'צב
 ןמ 5%-כ קר הנומ ,םויב םימעפ המכ
 ,15%-כ ,תפסונ הצובק .טנרטניאל םירבוחמה
 ,םתמועל .עובשב םעפ תוחפל תחחושמ
 וסנתה טנרטניאל םירבוחמה ללכמ 70%-כ
 םיגהונ םניא וא ,תורופס םימעפ קר טא'צב
 .ללכ תשרב חחושל

 הפוריאו תירבה" תוצראל ץוחמ תופתתשהה

 "םירחא"ה ןמ שילשמ הלעמל -רתוי הרישע
 ,שדוחב םעפ תוחפל ,תועיבקב םירבחתמ
 שי םיפתתשמה ןיב .הפוריאב 26.4% תמועל
 האוושהב ,םישנל רתוי טעמ ההובג תוחכונ
 ,םירבוחמה תיסולכוא ללכב םועזה ןקלחל
 םיפתתשמ ןיב רתויב תיתוהמה תוגלפתהה ךא
 .טנרטניאב קתוו ליג יווק ךרואל אקווד איה
 20 ליגל תחתמש םירבוחמה ןמ %
 שדוחב םעפ תוחפל םיטא'צב םיפתתשמ
 ליגל לעמש ולא ןיב 19.6%-ל האוושהב
 לש קתו ילעבמ 24.5% ,ליבקמב .םישימח
 םיטא'צמ םיבהלתמ טנרטניאב הנשמ תוחפ
 דבלב 15.8% תמועל ,עובשב םעפ תוחפל
 .םינש עבראמ הלעמל לש קתו ילעב ןיב

 טטא'צמ יח
 קר םיפקתשמ וללה םייטסיטטסה םינותנה

 ירדחב ףלוחה .םיירבעה טא'צה ירדחב םקלחב
 זוחא ,יכ םשרתהל- לולע וא-יושע תוחישה
 .דחוימב הובג ןכא םירבוחמה רעונה*ינב
 טא'צב םיפתתשמה לכ טעמכ יכ המדנ םיתעל
 עבונ רבדהו ןכתיי ךא ,םיריעצ םירענ םה
 םתויה עבטמ-הרובחבש םיריעצהש ךכמ
 םג םיטונ-ביאכהל ןוחטב-ירסחו םילותב

 ,הבש םיינלוקה תויהל
 םה םיטא'צב םירחאה םיפתתשמה בור

 םירשעה תונשב םיקוור םירבג ללכ ךרדב
 םג ףיסוהל ןתינ םהילע .םהייחל תומדקומה
 ךרדב ,םיאושנ םירבג לש הנטק אל הצובק
 ,םישנל רשא .סולפ םישולש יאליגב ללכ
 סחיב םג םיפקת 0%0 ינותנ םא קפס
 תורשפא ןיאש ןוויכמ ,לארשיב םיטא'צל
 תואדווב תעדל םג השק ,ימ-אוה-ימ עובקל
 תעדל ךא ,םיטא'צב תופתתשמ םישנ המכ
 .םיזוחא הרשע לע הלוע ןרועיש ןיא ,םיבר

 איה תוחישה ירדחב תפסונ תטלוב העפות
 םילאוסקס -ומוה לש תטלובה תוחכונה
 רזוח טנרטניאב םינוש םירקסמ .תויבסלו
 וניא םנימ-ינב תא םיפידעמה זוחא יכ הלועו
 תוחישה ירדחב .ךרעל םיזוחא השימח לע הלוע

 ?דוזופוירקה רוואמ 'גשיה (ואיסו'
 דכווג ==< םצ ם'גו| ןאב מי :הו'[|

 זוזהב יו|5 םורעי :* ;

 והמ'מ וי /
 < זמכ תועווה ₪8ירוכ ןאנ וגהנ]
 תוטזוה תתילאל ןפר ונת) י'מוח]

 חינהל ןתינ .הברהב תטלוב םתוחכונ םיירבעה
 םיבר םיזחתמ לש םמויקמ עבונ רבדה יכ
 האיצי"בו רורחשבש יותיפה ןמ םג הארנכו
 ,טנרטניאה לש תימינונאה תויבמופב ,"ןוראהמ

 תוחישה יאשונ
 םילד םיירבעה םיטא'צב תוחישה יאשונ

 רוציל ידכ םיאב םיפתתשמה בור .ידמל
 םע ,טלוב ינימ שגדב ,תובייחמ אל תויורכה
 םיבר החיש ירדחב .ינשה וא ןושארה ןימה ןב
 הניא תיבמופה החישה יכ ןיחבהל ןתינ
 םיכרצל תמייקתמ איהש וא ללכ תמייקתמ
 ןמרח ינא" ,"?השיא הפ שי") םייתרהצה
 איה הלוכ תוליעפה רשאכ ,('וכו ,"!דואמ
 החישל המזוי .םיפתתשמה ןיב תויטרפ תוחישב
 " האב ,השיאל רבג ןיב איה רשאכ ,תישיא
 שי ,ונרמא ,םישנ) רבגה דצמ דימת טעמכ

 .דואמ יניינעו דואמ רישי היפואו (טעמ

 תומחה תועשה
 םיירבעה החישה ירדחב תוליעפה בור
 ,עובשה יפוסמ דבל ,הלילה תועשב תשחרתמ
 ךרואל םג רתוי הבר תוליעפ תרכינ םהב
 ,םידומילה תושפוחב ,םיבר םירקמב ,םויה
 םיפצומ ,לודגה שפוחבו ,חספבו הכונחב

 ורכזוהש תחלגתה-ירסחב החישה-ירדח
 לבא ,םישוגיר תושפחמש) תוריעצ תורענבו
 ןויסנה-ילעב םיחחושמהו (!םכתא ושגפי אל
 ןמ ולא םינמזב םהילגר רידהל םיפידעמ
 םידבכה םיטטא'צמה ,םירחא םינמזב .םיטא'צה
 ,תמאב םידדובה םג ללכ ךרדב םהש ,תמאב
 תכשמנ ,ןאכמ .תוצח רחא קר םשאר םימירמ
 ,רבגה תאירק דע החישה

 םויה דעו זאה

 בור ושחרתה ,םויה םג הבר הדימבו ,רבעב
 ,[א6 לש החישה"יצורע תטישב םיטא'צה
 ."טנרטניא רסממ תחיש" לש תובית ישאר
 יסופיט הרקמ םדועו ויה 186 -ב םיטא'צה
 וב ,הלש ינומה-םורטה רודב טנרטניאה לש
 תויונמוימ ילעב םישנא רקיעב תשרה התרש
 רישע 186-ב טא'צה .תוהובג בושחימ

 טויצ ג טצויט טב ןז רכשב 1/6 טופ 4

 יררנ רוחו םרולס ,אררבו ,רפח%

 1שחמ יקחמפ נ רט 16% סמובמ פרז

 תשרנ שוסישר ורדרור'נ דוגנוקו חורה 4102
 ןה(- - ה הוחשרו (₪% 40% ןו"ומו לש | -ד
 וש

 שמתשמ-קשממ לעב ךא ,תויורשפאב
 השק ךא ,דואמ ןימא ,אילפהל יביטימירפ
 החיש"יצורע המכו המכ םנשי .שומישו הדימלל
 ,תירבעב םהב בותכל םירשפאמה 186-ב
 םיצלמומ םניא םה ליעלש םירבדה רואל ךא
 בתוכ לש ישיאה ומעטלו ליחתמה שמתשמל
 .ללכ םיצלמומ םניא םה ,ולא תורוש

 תונכות טעמ אל וחמצ 186 -ה ןויער ביבס
 ולש ינטרפסה ןיערגה תא ףוטעל וסינש
 ,המגודל .רתוי חונו םיענ שמתשמ"קשממב
 חחושל תורשפא ועיצה תונכות המכו המכ
 רבודמ ."תועוב" תועצמאב ,סקימוקה תטישב
 םישמתשמ רובע דחוימב ,בל-הבוש קימיגב
 .רצק ןמז רחאל עגיימ ךפוהה ,םיליחתמ
 תילוק חחושל תורשפא ועיצה תורחא תונכות
 .חחושמה לש םימוליצ תינמז-וב ריבעהל וא
 תוכיאה ךא תובוט תונווכ ויה ,םירקמה ינשב
 .הטמו תיטתפ התיה

 ול שבוכו ךלוהה ,םיטא'צ לש ףסונ גוס
 רישי שומיש השוע ,רתויו רתוי בושח דמעמ
 .ולש הווא'גה תפש יפסותבו ןפדפדב
 םה ולא םיטא'צ לש םיירקיעה םהיתונורתי
 ךותמ םינימז םתויהב ,הברה םתוטשפב

 תוילבולגבו רותפכ תציחלב ןפדפדה
 ןורתיה .םלוכל (טעמכ) שי הווא'ג- םהלש
 טא'צה לש לודגה ונורסח םג אוה ןורחאה
 ,דחוימב תונידעו תוטושפ םילמב .ינפדפדה
 םיבותכ הווא'גה-יססובמ םיטא'צה לכ אל
 ימושייש הדבועב בשחתהב .תיאליע תונמוימב
 ,תיבצבצה םתוריהמב אליממ םיעדונ הווא'ג
 םגו יטיא םג-ינלטק תויהל יושע בולישה
 המכב הווא'ג יטא'צ םיעצומ ,םויכ .ןימא אל
 :אמגודל ,םיליבומ םיילארשי םירתא המכו

 הלאוו

 הזכ://0081.וא 1[ .סס 1
 ן'זיווטנ
 וע.( 15וסת .הס1.11/61/

 גניקטנ
 שוט .ם6זא וחש .ססתו/סה1/

 בושח דחעה ול שבוכו ךלוהה ,םיטא'צ לש גוס

 יפסותבו ןפדפדב רישי שומיש השוע ,רתויו רתוי

 לש םיירקיעה םהיתונורתי .ולש הווא'גה תפש

 םיניחז םתויהב ,הברה םתוטועפב םה ולא םיטא'צ

 תוילבולגבו ,רותפכ תציחלב ןפדפדה ךותמ

 ,הלאוו תא תונחל ןתי) ולכה םיטא'צה ןיב .םהלש

 וס!-ו ן'זיווטנ ,גניקטנ
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 טא'צ אוה םיטא'צ לש ןורחאו ישילש גוס
 תואקתפה טא'צב ."טססספ"ה וא ,תואקתפה
 החישל דחוימ ןולח םיחתופ םיחחושמה ןיא
 םינובתכמב הזל הז םירסמ םיריבעמ אלא
 תרשפאמה ,רתויב תרכומה הנכותה .םירצק
 [6()-ה ,ןבומכ ,איה ,תואקתפב םג תובתכתה
 הצופנ ךא ,ילוא ,תינבבוח תוכיאב הנכות -
 יפכו ,שומישל דואמ הטושפ ,אילפהל
 .םיחכוותמ אל החלצה םע - םירמואש
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 םיקסע

 תוערב ינורטקלא רחפמ דדועמ לארשי קנב
 יתנשה סוניכה םורופ ינפב ועיפוהב

 ,טנרטניאל ילארשיה דוגיאה לש ישילשה
 לע חוקיפה תדיחימ ,סקרמ דג גיצה
 קנב תדמע תא ,לארשי קנב לש םיקנבה
 תיאקנב תוליעפל עגונה לכב לארשי
 יסופיט ילארשי קנבב ,וירבדל .תשרב
 םירצומ 15 תמועל ,םירצומ 500-כ שי
 ילארשי חוקלו ,עצוממ יאקירמא קנבב
 םירצומ 10 דע 8-ב קיזחמ עצוממ
 1.5 לש עצוממ תמועל ,םייאקנב
 ,יאקירמא חרזא קיזחמש ,םירצומ
 םייולת ,לארשיב ,ונאש איה תועמשמה
 תובישח שי ןכלו תיאקנבה תכרעמב דאמ
 םיחרזאה לש החונ השיגל הנוילע
 ילכ אוה טנרטניאהו ,תואקנב יתורשל
 ,ךכל ןייוצמ

 עבקש הסינכה ירודיס יכ ןייצמ סקרמ
 ,טנרטניאל םיקנבה רוביחל לארשי קנב
 הביס לכ ותעדל ןיאו ,םיקפסמ םה

 תרכומ לע-לא
 הפיט יטיטרכ
 תטיועב תועערב

 זרכלה
 | תרבח הלחה ראוניב 31-המ לחה

 תועצמאב הסיט יסיטרכ רוכמל לע -לא
 ,לייס-רופ תרבח לש טנרטניאה רתא
 ,זירפ ןוגכ ,םלועה יבחרב םינוש םידעיל
 ,זרכמה תטישב ,ןודנולו יהלד ,םדרטסמא
 םירלוד 99 לש םייתלחתה םיריחמב
 םעפה יהוז" .בושו ךולה סיטרכל
 תעצבמ תורידס תוסיט תרבחש הנושארה
 200 לש ,לודג ךכ-לכ זרכמ לארשיב
 רסומ "טנרטניאה תשר תועצמאב ,תוסיט
 ,לייס-רופ לש קווישה להנמ ,גלפ יקימ
 וא .45816.60.1]

 םיתורשה תוחתפתה תא בכעל תינויגה
 יעצמא ,ותנעטל .תשרה ךרד םייאקנבה
 רושיקב םיקנבה וטקנש החטבאה
 לכ אלל ,םימזגומ םה טנרטניאל
 דדועמ לארשי קנב .הביס וא היצרופורפ
 סנכהל תיסנניפה תכרעמה תא
 םיקנבה דצמ םה םיבוכיעהו ,טנרטניאל
 .לארשי קנב דצמ אלו

 עוציב לארשי קנב ריתי בורקב

 ךרד תויביטקא תויאקנב תולועפ
 ,ךרע תוריינב רחסמ תמגוד ,טנרטניאה
 ,הממיב תועש 24 עצבתהל לכוי רבדה
 ןורתי ךכל היהיו ,עובשה תומי לכ
 תוריינ לש הליגרה השיכרה תמועל
 רחסמה תוליעפ תועשל תלבגומה ,ךרע
 ,סקרמ ירבדל .ביבא לתב הסרובה לש
 ינורטקלא קנרא תסינכל יוכיס ןיא
 םימולשתה תטישש ינפמ ,לארשיב

 ,רתוי הבוטו רתוי הלוז יארשא יסיטרכב
 ןוגכ ,טנרטניאב םימולשת עוציב םג
 ,זג ,ןופלט ,למשח ,םימ תונובשח
 עבק תארוה יכ ,"אירמי" אל ,הייריעו
 ,םלשמה חרזאל םג ,הלוז רתוי קנבב
 "אירמהל" םייופצ .לבקמה קפסל םגו
 ןכרצל םיקינעמש םיתורש םתוא קר
 ךרד םיעצובמ םהשכ ,ףסומ ךרע
 .טנרטניאה

 הידרונ עקרק ועמועת טנרטניאה תור
 בועחמ תתונכות יבג לע ריי םופרפל

 תילארשיה פא-טראטסה תרבח

 תורש תפשוח "סי'גולונכט רודיאס"

 לע רישי םוסרפ תגצה רשפאמה ,שדח
 תשר ךרד ,בשחמ תונכות יבג
 הנושארל הפשחנ וז תכרעמ .טנרטניאה
 טנרטניא" תכורעתב ,רבוטקוא תליחתב
 ,תומוסרפה .קרוי וינב "דלרוו
 ליפורפל םאתהב תישיא תומאתומה
 בשחמה ןורכזב תונכדועמ ,שמתשמה
 טנרטניאל והשלכ רשק רצונש תע לכב
 קשממב תוגצומו (2ט5 תייגולונכט)
 .הנכותה תלעפה תעב שמתשמה

 םימסרפמל תרשפאמ רודיאס תכרעמ
 ,ןייפמקל דקוממ דעי להק תרדגה
 שמתשמל תומוסרפ לש הרדס תחילש
 לומ תופישחה רפסמ לע הרקב ,יפיצפס
 טמרופב תומוסרפ תגצה ,שמתשמ לכ
 חותינו הרקב יעצמאו יביטקארטניא
 .ןייפמק לכל

 ,רהוז ריאמ ,הרבחה ל"כנמ ירבדל
 םיחוור תריציל שדח לדומב רבודמ
 לדומ .הנכותה יחתפמ רובע םיישממ
 תויפותישה תונכותה תצפה

 ליעיכ הכ דע חכוה אל (51וג16ו/ה106)
 היזיוולט ומכ ,תורחא תוידמל המודבו

 .םוסרפ וניה דבועש לדומה ,וידר וא

 םיחוורל וכזי הנכותה יחתפמ ,ונתרזעב"
 וגצויש תומוסרפהמ האצותכ םיפטוש
 ישמתשמ .וחתיפ םהש הנכותה יקשממב
 ףוסניאל וכזי םלועה יבחר לכב בשחמה
 וא) םניחב וצפויש בשחמ תונכות
 עיגהל וכזי םימסרפמהו (םילזומ םיריחמב

 תרבחו הפוריאב טנרטניא תויקפס 5
 1גקּגח 16160081 תינפיה תרושקתה

 - 173%% תורשל םתופרטצה לע ועידוה
 לכב טנרטניאל רבחתהל רשפאמה תורש

 ,תימוקמ החיש לש תולעב ,םלועב םוקמ
 .לארשיב ותגיצנ איה בהז טנרטניאש
 תויקפס 500-ל תופרטצמ תורבחה
 תולעופה ,תונידמ 150-ב טנרטניא
 .1קג8% תרגסמב

 קווישה ל"כנמס ,ירא ןב ירוא
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| 

| 

 ו

 לש םוצעה להקל דקוממו ליעי ןפואב
 ,רהוז רסומ ,"םלועב בשחמ ישמתשמ

 החתיפ ,םייתעבגב תמקוממה ,רודיאס
 חותיפ .םייתנשכ ךשמב תכרעמה תא
 םיידיתע םיוולנ םירצומו תכרעמה ןיערג
 .םייטרפ םיעיקשמ י"ע הכ דע ןמומ
 ןוה סויג הרבחה תננכתמ הלא םימיב
 הזוח-ןסב םידרשמ תמקהו ,ףסונ
 .קרוי-וינבו

 םינשב" :יכ רסומ ,בהז טנרטניאב
 ,ללכב טנרטניאה יתורש תונורחאה
 קלחל וכפה ,טרפב ינורטקלאה ראודהו
 ,קסעה לש ףטושה לועפתהמ דרפנ יתלב
 םיצלאנ ל"וחל םיעסונה םיקסע ישנא
 םיתורשהמ העיסנה ךשמל קתנתהל
 טנרטניאה קפסל רבחתהל וא ,םינושה
 הלועפ ,ימואלניב גויח תועצמאב םהלש
 תולע תא יתועמשמ ןפואב תרקיימה
 ."םרובע ליעי ןורתפ אוה 17858 .שומישה

 םיתורשהו םירצומה לכ ,םילודגה תומשה לכ

- 
| + 

 ריית למשה םיבשחמ

 ו 4
 תיבל םישישכת תו

 .לארשיב םיקפסה יבוטמ

 .לארשיב קיתוהו ליבומה תורינמה רתחא

 יאנפ עוהיר
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 ונהל
 | כג צ הז צל

 טנרטניאב ת
 יארועאה תורבה תוינידח

 הלאשל הבושת
 שוכרל ןתינ !ןכ .תיבויח הנושארה
 .טנרטניאב םיתורישו םירצומ
 תיווח לש שדח גוס העיצמ תשרה
 םתלגרוהש המ לכמ הנושה ,הינק

 תושעל ןתינ תוינקה עסמ תא .רבעב הילא
 שפחל ךירצ אל ,(אל וא) םישובל ,תיבהמ
 תוינש ךות םיאצומ ,הפוקל רות ןיא ,הינח
 ינוילימ םע תויונחב םג) שקובמה טירפה תא
 | לכמ תויונח יפלאב שוכרל ןתינ ,(םיטירפ
 .תיבה דע םיעיגמ םירצומהו ,םלועה יבחר

 םוידמ הווהמ טנרטניאה תביבסו רחאמ

 | יללכ תא ריכהל שי ,תוינקל השדח הביבסו
 | םשומ הבתכה ךשמהב .הל םידחוימה תונכרצה
 = רשפאל ידכב ,ןווקמה םולשתה אשונ לע שגד
 השיכרה .תשרב החטיבב שוכרל םכל
 השיכר לכ ומכ החוטב תויהל הלוכי טנרטניאב
 החוטבו ,ראודב וא ,ןופלטב ,תונחב - תרחא
 תונכרצה יללכ תא וריכתו הדימב רתוי דוע
 .םתוא ועימטתו תנווקמה

 השיכרה ךילהת

 יכ רמול ןתינ הינשה הלאשל הבושתכ
 םלוא ,רתאל רתאמ הנתשמ השיכרה ךילהת
 :אבה ןפואב תויונחה תולעופ םירתאה בורב

 תקסועה אסתי 116 תרבח לייכנמ אוה בתוכה
 .התועצמאבו טנרטניאב קווישו ץועיב

 ולכות תנווקמה תונחב רוקיבה תעב *
 .שוכרל םכנוצרב םתוא םירצומב רוחבל
 תלגע"ל ףסוותמ םתרחב ותוא רצומ לכ
 קודבל ולכות ןמז לכב .תילאוטריו "תוינק
 .םריחמ המו הלגעב םיאצמנ םיטירפ וליא
 .םכנוצרכ ,םירצומ עורגל וא ףיסוהל םג ולכות
 "תשגל" םכילע םירצומה תריחב םויס םע *
 רובע םלשל ידכב ,הפוקל (טקרמרפוסב ומכ)
 .םתרחב םהב םיטירפה

 םלועב הצופנה החטבאה תטיש

 ,851, לוקוטורפב שומיש השוע

 = 806016 500660 לש תובית ישאר

 םינפדפדב תכמתנ איה .[

 6150806 ]וגכ םיצופנה

 תיברמב ןכו [:אק10767-)

 תרשפאמו ,םיצופנה םיתרשה

 תנפצומו תחטבואמ תרושקת

 תרשה לא שמתשמה ןפדפד ןיב

 ונממו

 םתשכר םאה ,בורל ,ולאשית הפוקל הסינכב *
 איה הלאשה תרטמ .רבעב תונחב םירצומ
 .תונחב חוקל סיטרכ חותפל םכילע םא ררבל

 יולימל ונפות ,שדח חוקל םכנהו הדימב *
 רשא עדימ רוסמל ושקבתת וב ,חוקל סיטרכ
 רצומה תא םכל חולשל תונחה ילעבל רשפאי
 יעצמא) ורובע םולשת תובגלו ,םתנמזהש

 ,ףפואה טולה תא ריסהל הסנאו תשרב תונכרצה אשונל סחייתא וז הבתכב
 :םיאבה םיאשונה תא ,המדנ ךכ

 !טנרטניאב שוכרל ןתינ םאה א
 ?תשרב םיתורשו םירצומ םישכור דציכ ב
 ?אשונב לארשיב יארשאה תורבח תוינידמ יהמ .ג

 םויכ םולשתל רתויב חונהו ץופנה םולשתה
 תויחנהל בל ומיש .יארשאה סיטרכ אוה תשרב
 יארשאה סיטרכ יטרפ תריסמ אשונב ,ךשמהב
 .(תשרב
 תלוכת תא רשאל ושקבתת אבה בלשב *
 רשאלו חולשמ יעצמא רוחבל ,תוינקה תלגע
 .השיכרה תא
 ,רבעב תונחב םירצומ םתשכרו הדימב *
 ושקבתת ,הב רומש םכלש חוקלה סיטרכו
 םיבלשה תא עצבל זאו המסיס ידי לע תוהדזהל
 .רבעש ףיעסב םיראותמה

 תריסמל תודחוימ תויחנה ןנשי ,רומאכ
 ינפל .ןווקמ ןפואב יארשאה סיטרכ יטרפ
 תונחב םכלש יארשאה סיטרכ יטרפ תריסמ
 ינש םימייקתמ יכ דיפקהל שי ,תנווקמה
 תריסמ ספוטו תרשה ,תישאר :םיאבה םיאנתה
 םיישיאה םיטרפה ,תינש .םיחטבואמ םיטרפה
 חטבואמ תרש לע םירמשנ םתרסמ םתוא
 הדימב .(ולא םיטרפ תרמוש תונחהו הדימב)
 אל ץלמומ ,םימייקתמ םניא הלא םיאנתו
 .ןווקמ ןפואב יארשא סיטרכ יטרפ תא רוסמל
 :קמועל רתוי הלא םיאנת ינש ןחבנ

 םיטרפה תריסמ ספוטו תרשה
 םיחטבואמ

 סיטרכ יטרפ תא םידילקמ םתא רשאכ
 אדוול שי ,(םכיתודוא ףסונ עדימו) יארשאה
 םיניזאמ אלו ,הז עדימ לבקת תונחה קר יכ
 המודב ,וקל "טטוצל" םילולעה םינוש
 רשא תרשהו ,וקה יכ ואדו ךכ םשל .(ןופלטל
 .םיחטבואמ ,עדימה תא לבקמ
 שומיש השוע םלועב הצופנה החטבאה תטיש
 9ט0טז6 לש תובית ישאר ,551. לוקוטורפב

 תוינק חלגע ָצ

 ₪שרפ רטה דיחהמ תזחכ םירסה

 9 חו 6 | = בשחמ קהשמ

 9 הש 50% + כ"ז !ק% ₪0-705 ךסמ

 ₪ הש 9 (5/כקשו8 1-1 1 א ףכ בשחמ

 חש 3884 כהש

 חש 01 הולשמ יסד כהס

 חש 3945 | 'ללדנכהפס

 הזעה עצב 5
 קיח חוקר רח וקר

 שמהושמ םש

 ו

 תילאוטריו תוינק תלגעל המגוד

 םינפדפדב תכמתנ איה .506%א6|( 1%

 ןכו טאקןסזשז-ו אסוצסבְק6 ןוגכ םיצופנה

 .םיצופנה םיתרשה תיברמב
 תרושקת וז הטיש תרשפאמ יללכ ןפואב

 שמתשמה ןפדפד ןיב תנפצומו תחטבואמ
 רבעומה עדימה יכ תאדוומ רשא ,תרשל
 יכו (דבלב) ודועיל עיגמ ןכא תרשל ונתיאמ
 .ונילא קר עיגי תרשה ןמ לבקתמה עדימה

 רשא ןפדפדב שמתשהל םכילע ,ןכ ומכ
 הלעמו 3.0 הסריגמ םינפדפדה .551.-ב ךמות
 ןפואב ,םיכמות =אק|סוטז-| \טופטגק6 לש
 .הז לוקוטורפב ,הנבומ

 םייקה דיחיה ונניא 551. לוקוטורפ ,תיללכ
 תוטיש תומייק .תרשה םע חטבואמ רשקל
 תטיש ןוגכ ,רתוי תובכרומ ,תופסונ החטבא
 ,דרקרטסאמ ,הזיו ידי לע החתופ רשא ,51 -ה
 ,רומאכ ,ךא םירחאו ,פייקסטנ ,טפוסורקימ
 רחסמל םלועב ץופנה החטבאה לוקוטורפ
 סיסבה תשירד יהוזו 551.-ה אוה ינורטקלא
 תריסמ ינפל ,תמייקתמש אדוול םכילע רשא
 .ןווקמ ןפואב םכלש יארשאה סיטרכ יטרפ

 ,ומע תרושקתהו ,תרשה יכ תעדל ולכות
 "  !םיאבה םינמיסה יפ לע ,םיחטבואמ
 תועצבתמ הלצא תושיכרה יכ תנייצמ תונחה *
 ,(5000ז6 פ6%6 חטבואמ תרש תועצמאב

 .551. ידי לע חטבואמ תרשה יכ ןייוצמש וא
 לש ישארה דומעב ,בורל ,עיפומ הז עדימ
 החטבא ,(שט1וטֶע) תוינידמה ירוזיאב וא ,רתאה
 לש (ג0) תובושתו תולאש וא ,(50000)
 .תונחה
 .חטבואמ רשקה יכ ןייוצמ םכלש ןפדפדב *
 עיפוי !אטוטטגק6 לש הלעמו 3.0 תואסריגב

 חתפמהו לוחכ וק ןולחה לש ןוילעה קלחב
 םלשל ךופהי הנותחתה תילאמשה הניפב
 .(חטבואמ אל רשק ןייצמ רובש חתפמ)
 היהי אשוצטגטש לש הלעמו 4.0 תואסריגב
 הניפב לוענמהו לוחכ וק חטבואמ רשקל ןויצה
 ,רוגס היהי הנותחתה תילאמשה

 ןמיסה ₪אק!טזשז תנכות לש 3.0 הסריגב
 .רוגס לוענמ אוה חטבואמ רשקל

 אקוסזשז-ה לש הלעמו 4.0 תואסריגב
 עיפומ רשא לוענמ אוה חטבואמ רשקל ןמיסה
 .ךסמה תיתחתב

 םכנה יכ ןפדפדה ןמ הארתה ולבקת ,ףסונב
 .וילא הסינכה םע ,חטבואמ רוזיאל םירבוע
 תא ובזעת רשאכ לבקתת תפסונ הארתה
 .חטבואמה רוזיאה
 תרש לע םיישיאה םכיטרפ תרימש

 חטבואמ
 תרימשל תורשפאב ורחב ,ןתינו הדימב

 תשרל רבוחמ וניאש ,דרפנ בשחמ לע םיטרפה
 .טנרטניאה

 קודבל םג ץלמומ םכתויטרפ לע הרימשל
 רתאה םאה .רתאב עדימה תרימש תוינידמ תא
 םכיתודוא ישיאה עדימה תא רומשל בייחתמ
 םכמש תא רוכמל אל ונייהד) ומצעל
 ןכו (ןהשלכ רוויד תומישרל םכתבותכו
 עדימ םכילא חולשל אל רתאה תובייחתה

 יפונ ווא =5|שההַה 8 קבסש ושחאימ !\ 4[ [תא
 ופ1סוד41ו5ה קגט וואו 44 ףשח4 ז םהזופ | םש זו
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 9 ראק154 שו םודע שזה פיה אש פו 8 |

 טז זתפזיח !ת/ונחדת 8[! ₪ פח 19+ 1.
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 שוש אס (-₪) -

 תשרב תואקסע) רסח ךמסמב תואקסעב יכ עבוק לארשיב קוחה

 30 ךות ,יארשאה תרבחל עידוהל חוקלה לוכי ,(וז הירוגטקב תוללכנ
 העצובש וא ודי לע העצוב אל הקסעהש ,ןובשחה טוריפ תלבקמ סוי
 ךות ופסכ תא חוקלל ריזחהל תבייוחמ יארשאה תרבח .רחא םוכסב

 השענו ובנגנ םכלש יארשאה סיטרכ יטרפו הדימב ,ןכ-לע .םוי 5
 םייפסכ םיקזנמ קוחה ידי לע "םיסוכמ'' םכנה ,הערל שומיש םהב

 םכל םרגהל םילולע רשא

 םכרושיא אלל ,ינורטקלאה ראודב וא ,ראודב
 .שרופמה

 לארשיב קוחה

 רסח ךמסמב תואקסעב יכ עבוק קוחה
 לוכי ,(וז הירוגטקב תוללכנ תשרב תואקסע)
 םוי 30 ךות ,יארשאה תרבחל עידוהל חוקלה
 העצוב אל הקסעהש ,ןובשחה טוריפ תלבקמ
 יארשאה תרבח .רחא םוכסב העצובש וא ודי לע
 15 ךות ופסכ תא חוקלל ריזחהל תבייוחמ
 יארשאה סיטרכ יטרפו הדימב ,ןכ-לע .םוי
 םכנה ,הערל שומיש םהב השענו ובנגנ םכלש
 םיקזנמ לארשיב קוחה ידי לע "םיסוכמ"
 .םכל םרגהל םילולע רשא םייפסכ

 יארשאה תורבח תוינידמ
 לארשיב יארשאה יסיטרכ תורבח תא ונלאש

 ןהש יארשאה יסיטרכב שומישה לע ןתעד המ
 ,טנרטניאב תואקסע עוציב ךרוצל ,תוקיפנמ

 ןאכ תואבומ יארשאה תורבח תובוגת
 :ןמצע תורבחה ידי לע ורסמנש יפכ ,ןנושלכ
 טרכארשי
 ברקב יוסינ טרכארשי תכרוע הלא םימיב
 8₪1-ה תטיש תקידבל ,הרבחה תוחוקלמ 0
 רשא ,(560שז6 5166וז0ח10 1780%80110מ)

 הרוצב טנרטניאב תושיכר עוציב רשפאת
 ₪ 57 דומעב רשמה

 לח" 1

 7 השקה האשה השנה שש התמר השש הטווטונים

 618006 תנכותב חטבואמ תרשל רבעמה תעדוה
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 ס5הוסה !46ז 5חסקקוהֶפ
 יצעצ/.(050וסה .ח61 /5חסקכוהט
 ,יפויו חופיט ירצומ לש הריכמ ירתאל "תוינפה רתא" וניה הז רתא
 םינועשו םיקנרא ,םיקית ,םישנ ינבל ,םיטישכת ,םיילענ ,םידגב
 ,םירשעה תונשב םישנו תורענל ,יסקס ,"יפייכ" לייטסב לכה -
 בור .ףסכ ידמ רתוי ךכ לע איצוהל אלו בוט תוארהל תוניינועמש
 .םירלוד 50-ה תא ורבעי אל הריכמל םיטירפה

 םאה רתא אלש ןוויכ
 תא םכל עיצמה הז אוה
 ללש אלא ,ותלוכרמ
 אוה םהילא םירתאה
 ,ןוחבל וכרטצת ,הנפמ
 יהמ ,רתאו רתא לכב
 יבגל ותוינידמ
 םיחולשמ ,םימולשת
 טעמ - עדימ תחטבאו
 לבא ,ילוא ,לברוסמ
 תנמ לע ,ץוחנ טלחהב
 ."טקש שאר"ב תונקל

 סווז661 [סס (כח|וח6
 ישעצ/צץ/.0:ז661!ס0 60 .ו|

 יסיטרכ ,םייפרג םיסיטרכ ,תונורכז ,םידבעמ ,םיבשחמ תוכרעמ
 ראשו תוספדמ ,יוביג יעצמא ,בשחמ יכסמ ,םימדומ ,םיברוצ ,לוק
 ילארשיה רתאב ,השיכרל ואצמת הלא לכ תא - הרמוח ירצומ
 ריחמ םע ,םירצומה לש טורפ ואצמת כו לכ תודוא ה
 הפסוה תורשפא ,רורב ₪ 4

 תוינקה לסל הלק
 .חטבואמ תרשב השיכרו
 ודועי תא םישגמ רתאה
 לבח .שרדנכ יקווישה
 לע הקלקהש קר
 ,"הרבחה ליפורפ"
 וניצר התועצמאב
 לע רתוי טעמ דומלל
 ירוחאמש םישנאה
 ונתוא הליבוה ,רתאה
 ,םוקמ םושל

/ 

 גאב
 חוזק: / פטט .וחוסז.ח6ו./]
 םישלוגל םיעצומ וב ,תשרב םישרמ רתא הכנח םיבשחמ גאב
 םתחוורה ןיידע ,םיעצבמה תא םתצמחה םא .םידחוימ םיעצבמ
 עדימ איבמו טנרטניאה תויגולונכט בטימב שמתשמה רתאב רוקיב
 לכו ,םיבשחמה ירפס ,תודמולה ,הרמוחה ,בשחמה יקחשמ לכ לע
 .גאב תויונח תשר העיצמש םירצומה ראש

 םיקסע

 65וךח6ז
 צ/צ/.0650006701661.60ה
 החיתפה ףד .םכילא דעוימ הז רתא - ןכבו ?םיגתומ תונקל םיבהוא
 הנפואה ימוחתב ו לא הנפמ [כ6צו9ח6ז כוזסז לש

 רשפאמו הקיטמסוקהו |
 לש הרישי השיכר
 הנפוא תורבחמ םירצומ
 61טוח תמגוד ,תועודי
 םסוס6 8 ,%]16וח

 ,6ח 118 ,(230038

5), 015806/\, 6/1 [ 

 .םיבר דועו 5

 לש הפי רחבמ רתאב
 .םירבגו םישנל םיסני'ג
 םינתשמ חולשמה יריחמ
 300 לעמ הינקב םלוא
 אוה חולשת ,םירלוד

 ימואלניב יארשא סיטרכ לכב תושעהל לוכי םולשתה . .םניחב
 .חטבואמ תרשב תישענ הקסעהו

 ירטליסא
 צ/שצץ.ס5וחו61זץ.60.ו|
 ,דיתעל םיטנדוטסה רוביצל דעוימ הז רתא
 סיסבב .תירטמוכיספה הניחבל םיננוכתמה
 בשחמה לא הדרוהל תנתינה ,הדמול רתאה
 לש תויצלומיס תרזעב ,הניחבל הנכה שמתשמל תרשפאמו ישיאה
 ,ירטמוכיספ ןויצ ןחבנה לבקמ ןמויסב ,תואלמ תוירטמוכיספ תוניחב
 תוצלמה ןכו ןורתפה ןמז רוציקל תוצלמה ,תולאשל םיאלמ םירבסה
 .ולש םייפיצפסה םיעוציבה רואל - תוישיא
 םילוכי ,םינחבמה תא דירוהלו תורשה תא שוכרל םיניינועמה
 לש םימולשת תכרעמ ידי לע וא :םינפוא ינשמ דחאב םלשל
 הקילס תרשפאמה תחטבואמ תכרעמ - (סוחוחוטזטסחש( תרבח
 תרגסמב בויח - (דבלב "בהז טנרטניא" תוחוקלל) וא ,(כח]וחס
 .דבלב המסיסו שמתשמ םש תרזעב ,ליגרה ישדוחה בויחה

 ועמ לוע רצויה תיב
 צעצ/ש/.ח 5 -סו15.6סחו
 תכאלמב ,םידחוימ םיבוציעו תויצרוקד רציימ "שמ לש רצויה תיב"
 תוכרבו םיבלצ ןכו ,קסעה תוכרבו תיבה תוכרב ,תוסמח לש ,די
 2 ה םירגסוממ ןימזמל םיעיגמ םירצומה .ירצונה רזגמל

 אל םויהל ןוכנ .תיביטרוקד
 תורישי הריכמ תרשפאתמ - - =
 הז יכ םא) רתאה ךרד 1 או

 עדימ לבקל ןתינ ךא (ןונכתב
 ,ןופלטה ךרד תונמזה לע 090 <>

 .ינורטקלאה ראודה וא סקפה
 בולישב ,ימלסומה רזגמל תובחרתה הרבחה תננכתמ בורקה דיתעל
 .ןארוקהמ תוכרב לש

 טיסא
 ו ודע <.

 םיקסע

0% 
 יע\שצע.ןכ6.06%!65ס0חו
 היתורש תא תקפסמה ,תילאוטריו םיבשחמ תונח איה 500%
 וב ,םייוסמ רצומ רוחבלו תונחל סנכהל ולכות .טנרטניאה ךרד
 ריחמ) תונוש תוירוגטק ךותב שפחל םג ולכות .םיניינעתמ םתא
 לש תועדומה חולל סנכהל ולכות .(המגודל ,ןרצי וא ,יברימ
 םג ולכות רתאה ךרד .םכלש הינש-די דויצ רוכמל וכרדו רתאה
 .םניח תונכות דירוהלו ,םתשכרש םירצומל תינכט הכימת לבקל
 םיצלמומ םירתא ,םיצלמומ םירצומ תמישר תפסותב ,הלא לכ
 לבח .ותומשגתהב ילארשיה םולחל רתאה תא םיכפוה ,תואיצמו
 .והשמ תויטיאמ "לבוס" רתאהש קר

 ק6 5זסז6
 צ/צ/וא .כ651018.60.]|
 תישיא הכימת תקפסמו םיישיא םיבשחמ תקוושמ ₪6 5וסז6 תרבח
 תיקוויש היצטניירוא לעב אוה הרבחה לש טנרטניאה רתא .םוחתב
 תא חיטבמו ה

 יכה םיריחמה
 ריעב םילוז
 ,(?ריע וזיא)
 תואצמתהה
 תישענ רתאב
 יגוס יפל
 הרמוחה
 ;םינושה
 ,םיזראמ

 ,םידבעמ =
 עדימהו ,'וכו 0 יסיטרכ ,םימדומ ,תונורכז ,תוחול
 םיבשחמ לע עדימ םגו ,ןונקת ,םירצומה לש ןוריחמ ללוכ
 .םישמושמ

|| || 
 ןייל-ןוא טסילנא
 עצ/צע.סחס[ץ5!סח!:ח6.60.ו|
 לוהינ תרבח ידי לע םקוה ,ילארשיה ןוהה קוש תודוא ,שדח רתא
 לע עדימ ןה ליכמ רתאה ,הרבחה יפ-לע .טסילנא תועקשהה
 םינותנ ןוחבל תורשפא ןהו תמא ןמזב ןוהה קושב שחרתמה
 לוכי שמתשמ לכ ,ןכ-ומכ .תינרוחא םינש רפסמ ,םיירוטסה
 .ויתועקשה תודוא עדימ תלבק רשפאמה ,ישיא קית ביכרהל
 .םולשת אלל ,רתאב םיתורשה םינתינ ןושארה בלשב
 ,תועבטמ ירעש ,ךרע תוריינ ירעש םיללוכ רתאב עדימה יביכרמ
 תוסרובב תורחסנה תוירוביצ תורבח לע עדימ ,הסרובה תועדוה
 ;תונמאנ תונרק לש ןהיעוציב לע עדימ ,ב"הראבו ביבא-לתב
 ןהיניב האוושה תורשפא םע ,ןהיגוס לע בוחה תורגא לכ לע עדימ
 לש ןתוליעפב ,תילאוזיו ,תופצל תרשפאמה םיפרג תכרעמו
 .תינרוחא םינש 10 דע ,ץראב תונמאנה תונרקו תוינמה
 בורקב וסנכה .ליעפ אל ןיידע ובור היה ,רתאה תניחב בלשב
 ,םייוניש וב ולח םאה ןוחבל

 "" םיאבה םיכורב
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 ירשיא םיבושחה קוישב רא רשיב הר-בופה ם-בשחצה הרבתה
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 0-..[--4.|-|ן-
 2000 ן"לדנ
 ע/צ/צע,.חס0!סח 2000 .60.ו|
 ,מ"עב וקקא תרבח לש ,הז רתא
 ,הרכשהלו הריכמל תוריד חול ליכמ
 ,ללכושמ שופיח עונמ .סכנה לע ילאוזיוו ילאוטסקט עדימ ליכמה
 ,הרידה חטש ,םירדח רפסמ ,שקובמ רוזיא תמגוד) תודש 15 ליכמה
 רשפאמ (הרידב םימייוסמ םיטירפ לש תואצמה רסוח וא תואצמהו
 תורידה תמישר תא לבקלו ושקובמ תא קוידב רידגהל שמתשמל
 .דבלב ול תויטנוולרה
 תא ואצמי ,הרכשהל וא הריכמל הריד רתאב םסרפל םיניינועמה
 .רתאב םוסרפה יריחמ
 תייאר ,תואמש ,םיזוח יאשונב תולאש "2000 ן"לדנ"ב ואצמת דוע
 ילעב ידי לע הנינעתש ,ן"לדנה םוחתב תויללכ תולאשו ןובשח
 עוצקמ ילעבו קסע יתב לש המישר ןאכ ואצמת דוע .עוצקמ
 ,יטרדנטס תוריכש הזוח ןכו ,םיצופישהו תיבה תקזחא ימוחתב
 תושעל תנמ לע ,סיפדהלו בשחמל םכילא דירוהל ולכות ותוא
 .שומיש וב

0 
 חוףכ: / / 14 .6סוןכ5ו!6.6סהה /5!סז6051/
 םיבצינו םינמגוד ,םינקחשל ילארשיה קוהילה רתא וניה 5161
 הרטמב ,תיעוצקמ הפישח רשפאמ רתאה .םיליחתמו םייעוצקמ -
 םיליבומ םינכוסו םוסרפ ידרשמ ,םיקיפמ ,םיקהלממ תועצה לבקל
 םיאתמה ילאוטריוה 800%-ה תא ורתאי וללה .םלועבו ץראב

 יפ לע ,םהיכרצל
 ליפורפה ינותנ
 תונומתהו ישיאה
 .וב תולולכה
 אוצמל ןתינ עגרכ
 ידע תא רתאב
 ,יגביא השמ ,ןורהא
 ןורש ,יסוטיפ הנרוא

 רדמס ,ץראוז לכימ ,לובטובא ןולא ,ררוז תלייא ,רדנסכלא
 ילאוטריו 800% ןיכהל םיניינועמ םתא םג םא .דועו יקסני'צליק
 תבותכל וסנכנ ,רהוזה םלועמ תותפמ תועצה לבקל ילואו

 .ףרוצמה ןולאשה תא םש ואלמו !וזק://ווא ו

 לארשיב הינטירב תיבגל
 צ/ו/וש.ט]וס .סזפ-ו|
 ,הינטירבמ םילועב תלפטמה ,לארשיב הינטירב תיבגמ - 1
 אשונב ,תשרב שדח רתא הכנח - הינמרגו היבנידנקס ,הילרטסוא
 ללוכה ,שדחה הלועל םינותנ רגאמ ליכמ רתאה .הטילקו הילע
 ,הלועה לש תויסיסבה ויתויוכזב םינדה םיאשונ 100-מ הלעמל
 יבלש לע רבסה ,עצבל וילעש םינוש םימולשת יבגל הכרדה
 חלצומ ןפואב טלקהל תנמ לע רובעל וילעש הטילקהו הילעה
 .הקוסעת יכרצל םייח תורוק לש רגאמו לארשיב



 ,תעבטה הדנענ ךכ-רחא םיישדוח .עיגה
 ,רחא רופיס רבכ הז לבא

 םיישונא ,ערלו בוטל ,ונאש יפכ םייונב
 תולגלגעה םדה-תוירודכבש הנורחאה דע
 תואתשהב ונקפתסה אל ,וניקרועב תומרוזה
 ,ותוא דומלל ונשקיב אלא ,עבטה יפוי חכונל
 וניכרצל ותוא םותרל ,חתנלו רוקחל
 ,ונלשמ םילגעמ רציילו ,טייגולוגכטה
 תכתמה יקושיחבש ןורחאה דע םייתוכאלמ
 םשל ןאכמ םילגלגתמ ונחנא םהילע ימוגהו
 .הרזחבו

 ללוחתה ישונאל יעבטה ןיב רוביחה
 תא םלועה ינפב גיצה ןורחאה םרוגהשכ
 ,הירטמואיגה - םלשומה ינרוצה ךוותמה
 םיווק הבשיח-הרייצו ישחומה תא הלטנש
 לש הלאשל הכפה לגלגה תאצמה .ותומדל
 תויהל ולדח םיימשה םג ,עיגה הזשכו ןמז
 ונאצמ ,ונבו ,םהב ןנובתהל ונקמעהשכ .לובגה
 לגעמ לש וחתפל םיצבור ,םתומכ ,ונאש
 ,תיפוס הלריפסב ונייח םילהנמ ,ידממ-תלת
 קפואל רבעמש ,תודוהל םישקעתמ-םישקתמ
 .שדח קפוא אלא םוהת אל רתתסמ

 ,עונלו טוונל ונל ועייס קר אל םילגעמה
 הבר תויחונ ,םיעושעש ונל וקפיס קר אל
 | ,ונביבס םלועה לש רתוי הקומע הנבה וא ,רתוי

 ,רתוי בוט והשמל הארשה ונב וחיפה םג םה
 אל תוקיתע תויוברת .ינומרה ,רתוי לצאנ
 יביסנטניא יתונמא שומיש ושע תוטעמ
 ,םיטלקה םהב ,םיילגעמ םיביטומב
 םייטירבה םייאה יבשות ,םילנ'גירובאה
 ,לוגעה ןחלושה יריבאו רותרא םשארבו
 ינפל ,םלועה ינפב וגיצהש ,םיניסה ןבומכו

 .,גנאי-ןיה תסיפת תא ,םינש םייפלאמ הלעמל
 - ןיה :ויקלח םוכסמ לודגה ינומרהה םלשה
 גנאיהו ;יביסאפה ,ישנה ,יחריה ,יצראה ,לפאה
 - יביטקאה ,ירבגה ,ישמשה ,רהוזה -
 טעמ םיליכמ אלא םירוהט םניא םמצעלשכש
 .הזמ הז םג

 ,המצוע-ברו שימש למסל ךפה לגעמה
 תויטסילאוטיריפס תופקשה יוביגל סייוגש

 .תומשנ לוגלג איה ןהבש תקהבומה ,תובר
 ךא ,השוב אלל ,ללוש ךילוהל וסינש םג ויה
 טטרשלו ,ןורשכו תוצירח הברה םע
 ינפל םלועה תא ועגישש ,הטיח-ילגעמ
 וארקש הלאכ רקיעב) םירחא .תובר אל םינש
 רובעב סניג לצא םשרהל וסינ ("ינוח" םהל
 - םלוע ארובל הנתמהב לגעמ ךותב הבישי

 קר אל ,עונלו טוונל ונל ועייס קר אל םילגעהה

 הובה וא ,רתוי הבר תויחו) ,םיעושעש ונל וקפיס

 וחיפה םג םה .ונביבס םלועה לש רתוי הקומע

 ינומרה ,רתוי לצא) ,רתוי בוט והשמל הארשה וב

 ומש ןעמל ,קדצ ילגעמב ינחני ,בבושי ישפנ
 .ץראה לע םימ ריטמי ןעמלו -

 2 1 - עלוצמה \
 * ביר \

 ,ישונא-יתלבה רבעב

 ,לגעמה תא עברל םיצמאתמ ונחנא ןיידעו
 : לגעל - המכ יפ הפידעה הפולחהמ םימלעתמו

 .עבורמה תא 1 5 ה . 4 = ד

 הדי קפס היה אל ,יתוכאלמ-יתלבה

 ו

 םילג- םילגעמ
 ער טה ] וזו .סזט .11/[זהתר6חוג
 ור ו |

 רתאב חרזאה תויוכזל הדוגאה תוליעפ

 סי'היב ידימלתל תדעוימה ,י"םילג"

 לש זכרמה אשונה תובקעב .ידוסיה

 ,"דבכל הבוחהו דובכל תוכזה" :הנשה
 םייתרבחה סילגעמב רתאה קסוע

 ,יטרפה לגעמהמ ,ונלוכ תא םיפיקמש
 .םלועה ,יללכה לגעמל דעו ישיאה

 תעבטה

 ו 60018 801016 .שסחו

 זתמייאמ תנתוחהו ברקתמ לודגה סויה
 סילקוש :רוחבל תעבט וזיא םסיעדוי אל
 יופיצ הזיא !יקלטיא ןונגסב ןתחתהל

 רבעמ סאה !הגועה לע םישל יוצר

 תפות ירוסי םכל םיניתממ הניפל

 תא ןימזהל וחכשת םא סונהיגב

 םכתבס לש תישילשה התדוד-תב

 תצקמו תובושתה לכ !תגרוחה

 , .תודרחה
 ו

 הירטמואיג

 שוט .ש6סתו .טתוה 60

 השוע ירטמואיגה זכרמה .וישכע םיווק

 טטרשמו הרוחשה הדובעה תא ונרובע
 800-ל ךרדב לודגה לושכמה תא שדחמ
 ונל רוזעי אל ילוא הז .ירטמוכיספב

 תוחפל לבא ,תלוכמב ףדועה תא בשחל

 לא ףסונ דעצ ונברקתהש ןימאהל לכונ
 תויוליעפו בחרנ עדימ .לודגה ןירותסמה
 .תויביטקארטניא

 - "תינונס" תובידאב הבתכה

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הארוהו

 וניארו ונררועתה ,ירזכא ויתס רקובב ,תומדא ילע םדאה תישאר ימי =
 םיירהצב .יקנע שא לגלג ,םמחמו רהוז ,ריאמ - ונילעמש עיקרב ותוא [ 5
 ונעגרנו ,ןבא וכותל ונלטה םש ,םגאל ונכלהו ,השאה םע ונבר = 0

 ונרהימ יזא .הביבס םילג-םילגעמ ןבאה הרצי דציכ וניארשכ טעמ =
 ונינושיאו םייניעב רשי הל ונלכתסה ,שמשה העקש ברעמב ,רוזחל =

 הלודגה הינומרהה ןמזו ,חריה הלע רבכו ,וכלהו ובחרתה םילוגעה םימוחה

 ךוניחל עדימה תכרעמ

 לגלגה
 וא עט 31 ור .סזש .11/1גחרשסנ
₪ 

 אלל םייחה וארנ ךיא םסעפ םתיהת
 התייה לגלגה תאצמה םאהו !םילגלג

 תונתינ תובושתה !תשקבתמ ךכ לכ ןכא
 לארשי-צרא ןואיזומ לש רתאב
 תאצמה לע דומלל ןתינ רתאב ."םילג"ב

 ינבש םינושה םסישומישה לעו לגלגה

 .קיתעה ןמזב וב ושע םדאה

 שדח קפוא
 עו צע .הסט8שס1 10163 .טזפ/ו
 ח06א .]\וחה]
 היה שורגבשכ - םימי ויה ולא ,חא

 :םסוקיה זכרמב היה ץראה רודכו רוח

 .םייחה תא ונל םירדסמ םירבחו ימלת

 םיעושעש

1069 11:66 
 / ודור 31/1100 .[ר1הר

 תא ושע שממ םישנא םעפש בושחלו
 ךירדמה ...ורצענ אלו בוחרב הז

 התוא ,פוה-הלוהב שומישל רצוקמה
 הקירמא תא העגישש תינואג האצמה
 .לוגיעבש המצועה .ולוכ סלועהו

 םיטלקה
 ואט 60011168 .טסחה//\1[ו6ח8
 /גודה6תסה 5 163/

 יניעב ובשחנש ,םיטלקהש רבתסמ

 הלאכ ויה אל ,םירברבל םסיאמורה

 ,תדה ,תונומאה תכרעמ .לכה תולככ

/ \ 

 וריאשה ,םידיאורדהו היגולורטסאה

 םייטירבה םייאה תוברתב סמתוח תא

 הארנכ .(ןילרמו רותרא הרקמ האר)
 אוצמל לוכי ייגני'ג יריא רכא לכש

 .ןומדק יטלק בא ומצעל

 םילנ'גירובאה
 1וןכ://3 טסה או 111.שסהה גו

 הילרטסוא לש םיירוקמה סיבשותה
 ףשא ,גנרמובה יחתפמ ,דנליז-וינו

 ,תונמאה לע רתא .תילגעמה הפועתה
 .קיתעה םסעה לש תוברתהו הקיזומה

 םייטירבה םייאה יבשות

 ו 1ןכ://ט16ה11 .תרוטתסה61.11/0חו
 6071/1110 11-ה 8 זוהה

 ילגעמ תעפות לע רתויב ףיקמ רתא
 ירתא תיברמב קסוע רתאה .ןבאה

 תוחפו רתוי סימסרופמה םינבאה
 טרפב סייטירבה םייאה יבחרב
 ליכמ רתאה .ללכב תיברעמה הפוריאבו
 יעטקו תונומת ,תואצמתהל חונ סקניא
 לוגיעב תודמוע םינבאש רבתסמ) ואדיוו

 לכ לע תורעשהו םירבסה ,(ןשקא הז
 .םינבא לגעמ

 לוגעה ןחלושה יריבאו רותרא
 וא .טהו61011ה1].שסזה

 ,ןילרמ ,הדוי לע קר אל .םיתפחב ול ןת
 ללכ הירוטסה םג - רבניווגו רותרא

 סוי סויה ייח לע םירבסהו תימלוע
 תעדל סתיצר סא .םייניבה ימיב
 רסיקה סוטסוגוא לש וייח לע םיטרפ
 קירטפ לש ולעופ לע וא יאמורה

 .וב ליחתהל ער אל סוקמ הז ,שודקה

 סיטרפה תא אוצמל ולכות ןבומכו
 ןחלושה יריבא תדגא לע םיאלמה
 .לוגעה

 גנאי-ןי
 ,דחא אוה ואטה"
 ,גנאיהו ןיה עבונ דחאהמ
 ,היגרנאה תארבנ הלא ינשמ

 ,םירבד תבבר ,היגרנאהמ
 .האירבה יעפומ

 ,ןיב סימלוגמ םייחה לכ

 ,גנאיה תא םיצמאמו
 "הינומרהה תגשומ םדוחיא תועצמאב

 (42 קרפ ,גני'צ-הט-ואט)

 \צ\צ\צ -

 טזפסמה] פטה .ט6ט ה-0

 היפוסוליפה תורזגנ ללש לע ףיקמ רתא

 .תיניסה

 ררצ .חרהא חשו .60 1! הא רש

 טע\ש .11 סהר זט ]ה .שסוה/ -+0ה18]/ע
 גר 3.1
 .תיעבט האופר לע םיירבע םירתא

 וצו שט פטסוט .ח1110500]/8.6/1
 ד הושווה זהב

 סזיאואטו י'צ-יאט

 שוט .ורטסו.ט0/ט סו

 סו /20ח81017 .הזחו]
 ןז ירופיס

 למס
 וע עא 8 ור ס18 .שסוהה

 .םילמסה לש האלמה הידפולקיצנאה

 סיווק ,םיידי ,םיצח .רכשמו םיהדמ

 ושמיש ,םילוגיע ןבומכו םישלושמ

 .תרושקת יעצמאכ היצזיליוויצה רחשמ

 סיכפוה שופיח תויורשפאו סקדניא

 .םיענו שיגנל םוצעה רתאה תא

 תומשנ לוגלג
 וארא .31ו1[\עטס .ט שו.
 וג

 אלו חיטבנ ,םירקי םיארוק ,םכלו .ב.נ
 ,אבה ןויליגב לגעמ רוגסל ,םייקנ

 דמועש אשונה סה תוינחורו תוחור

 קר אוה תומשנ לוגלג .רתאה זכרמב

 ,םיבר םיינחור סיאשונ ןיבמ דחא אשונ
 הלוע םירבסההו תויודעה תומכ םלוא

 (הרואכל) תוחכוהו תויודע .הפוצמה לע
 ןוטלפא ימי זאמ ורבטצנ תומשנ לוגלגל
 סכנויעל תוזכורמ ןלוכו ,ונא ונימיל דעו
 .הז ימימש רתאב

 הטיח-ילגעמ

 עו .ה630-
 8 הטט .טס תר / טוסטר אט
 שא .[וזזחה]
 ןייארתהל וא המוהמ ררועל םיצור
 וז !דעלג ירבא וא 'ץיבומיחי ילש לצא
 ףרטצהל ךרוצ ןיא .החוטבה ךרדה

 ,הזה רתאל סנכהל קיפסמ ,הגלפמל
 סכמצעל רוחבל ,תוארוהה תא אורקל
 וחילצת םא) קיפסמ לודג הטיח הדש

 םכל שי תועש רפסמ ךותו (אוצמל
 רתא .תראפתל ירזייח הטיח לגעמ

 סנכהל הוושש תיתוזח בינגמו ינדיתע

 תיחשהל םינווכתמ אל םא םסג ןילא
 .םילובי



 0153726 [(3ּ1עופּבזסז 6
 "הזר"ה הסרגב פייקסטנ לש ירלופופה ןפדפדה
 ,וטנ שולגל הצורש ימל דעוימ .ולש הריהמהו
 צֶפ .ביבסמ רתי תופסות ילב

 ווחזסויוה61 =אן!סו'סז 5
 0ט+!ססא =אןו'ס55 5
 תרכומה ןפדפדה תנכות לש תינכדע הסריג
 .טפוסורקימ לש ןוידה תוצובקו ראודה תנכותו
 יולימ ומכ ,תוידוחיי תויורשפא תללוכ הסריגה
 תורשפא ,םיספטב יטמוטוא םיישיא םיטרפ
 ,רבעב ופצינש םירתאל תינרוחא גוליד
 סזּגש תטישכ הנקתה ,הספדהל םידקמ-גצמ
 =₪ .יטמוטוא ןוכדעל תורשפאו ּגח4 [כויסק

 צינרר רורכ קה רזבו שבש לח ויזה ץ"למס ד וחש ןוכ>ה םוקפל חופה
 - הווו'כ םד-וופמ 0 וחוא רצופה ויצו ה חרת ד דפפקה תא םרוזוב םפא
 רבה לכ םבעבה חזלצד ד הופכעמ ,תוממדמ .בשהפ יכסמפ ,שר"נ ץבשהמ
 ,רצומה רש ?חשכהו וינוא לע ץררנ תדקכ שדבקפו ,תפרו וא 6 א הדחה
 סקד ₪דנצפב .יר יפטופ השטח הוצוא םע דח
 ירשפו עדיף שרפ ךכ הקל םבהוופ וזוכרצל .בופ וז 35 .רדהנ לט "לכ א
 .וח"אק םדמ .דצומה חודוא

 !!!רשקל !!רתאל !ראתל
220 6 
 ...ב םכל םיניחממ םישלוג

 הלח%
 ו

 ייונמל
 ,"רוטילקת + ןוילג" לולסמב
 רוטילקת הז ןוילגל ףרוצמ
 ."15 'סמ וישושכע טנרטניא"

 :םיאבה םימושייה תא ליכמ רוטילקתה

 הנומת דוביעל םירטליפ
 !ח+6!!6וו66 יס 0
 תואסריגב קתסוספתסק תנכות םע שומישל ,םאזטחפופ תיכמ ,לקו קזח ילכ
 תועצמאב ,הנומתה הארמ רופישל דעוימ .לרוק לש טנייפ-וטופ םעו 5.0-| 0
 תש .הדגנהו דודיח ,עבצ ןוקית ומכ תומישמ לש היצמוטוא

 135א זס 0
 הנכותה .תונומת תבירצל תמדקתמ הנכות
 םע תודדומתהל תבחרומ םילכ תיירפס תללוכ
 תואצות תגשהל ,תובכרומ הבירצ תומישמ
 שש .תוליעיבו תוריהמב ,תויעוצקמ

 ווס+ס[-ויּהבחוס 0
 רונומתל תויעוצקמ תורגסמ תריציל ןייוצמ גאלפ
 חללוכ ומדה תסרג .הנומת תולובג לש םיטקפאו
 יש תורישעה תוירפסהמ םייתש ךותמ תומיגד
 תש .האלמה הסריגב תויוצמה ,תורגסמ

 חס+סדס5!0 0
 םיגאלפ העשת לש ףסוא
 תריציל ,:והטוטפתסק-ל
 ,םירותפכ תיינב ,תורוטסקט
 םיטקפאו ףיג תויצמינא ,םיללצ
 ,סופד יכרצל ,םידחוימ
 ירתא בוציעו הידמיטלומ
 22₪ .טטנרטניא

 ₪6 63 ע 41
 ,םילועמו םישדח םירטליפ 1
 תליבחב ,ג]וטח 5%אומ תיבמ
 תרכומה םירטליפה
 םירטליפה ןיב .וסזס<הסק-ל
 ,הוורפ ,ןשע ,ועא םישדחה
 = .דועו םימ תופיט

 אסהס!6א 0
 ,\!וטח 5אוח תיבמ השדח םירטליפ תליבח
 ריינ ,הכורח המדא לש םיטקפא העיצמה

 = .דועו תוצוצינו םיקרב ,טמוקמ ו

 >3ו קלסועסו דסס!85 0
 קחסזספתסק-ל ,אוטוג ("ז6זוטח ת'במ ,םימיהדמו םישעדח םירטליפ הרשע
 לש .גוחושז-|

 ₪ס06516ז 5
 תיבמ ,הנכותה .צא םייטקיווק תועצמאב תונומת לש תומרונפ תריציל הנכות
 ₪ .הלעפהל הטושפ ,אסטחהְטסט(1 .טשוט

 \ו/וט6%ו20ו 0
 םיטקייבוא תכירעל הנכות

 ימל .צא םייטקיווק יטרסל ,
 תויצמינא רוציל הצורש ,

 ₪ .תוידממ-תלת

 65ו0681% ₪עוו 0
 3 .תינש רזוח עשרה

 !וסחפ עפ. 6031%סז
 אש .ךירטמ טושפ קחשמ

 תנקתה .הכימת ללוכ וניא "15 'סמ וישכע טנרטניא" רוטילקת
 .דבלב שמתשמה תוירחא לע ןהב שומישהו תונכותה

 הלחא ו
 ן ריזה וניזה

 תיתימא םירומיה תיווחמ תונהל ךתוא ןימזמ וניזק הלחא

 דמוע ךלש יתיבה בשחמה ךסממ הממיב תועש 24 .תירבעבו

 25 .טנרטניאב וניזק יקחשמ לש רתויב בחרה ןווגמה ךתושרל

 יתימא ףסכ לע רמהל ךל םירשפאמ ,םייסאלק וניזק יקחשמ

 .ינוימד ףסכ לע קחשממ תונהל וא
 ...ככה אל דוצ הזו

 תחטבואמ יוכיז / בויח תכרעמ ךל עיצמ וניזק הלחא

 .חוטב רומיהל וניזק הלחאב רומיהה תא תכפוהש

 םישדח םיפרטצמל סונוב

 תירבצב ךילא רבדמש ןושארה וניזקה - 11'זה הלחא
 שעשעשע .ם6ח!06051חס .6סוח



 פ\/פ ירצומ ולחה הנורחאה הפוקתב

 םיחוסרפב .ץראב םיקוושמ תויהל

 םימודה םירישכמ םיאר) תונותיעב

 םילגוסמה ,םייתיב ואדיו ירישכמל

 םע ,ההובג תוכיאב ואדיו יטרס ןירקהל

 םיליחתמ ,ליבקמב .םיטקפא ןווגמ

 בשחמל םידעוימה כ\פ יננוכ רכמהל

 .יששיאה

 רישכמ םישכור םוטב תעדל יאדכ הח

 ?ס\פ ןנוכ וא

 מכ
2 -- 5 22 : /, 7 

 הווה

 םיאורה ש

 לש ינויצולובאה רצותה
 6 ומכ הארנ פצש-ה .60-ה

 הלודג עדימ תומכ ליכמ אוהש אלא ,ליגר
 ההובג תוריהמב התוא ארקל לגוסמו ,הברהב
 .הברהב

 65088 דע ןסחאמ ליגר 62-ש דועב
 1785 דע ןסחאל לוכי כ\/ם ןוטילקת ,עדימ
 :הבירצה ךרדב היולת קסידה לע עדימה תומכ)
 הבכש דחא דצ ,4.760 - תחא הבכשו דחא דצ
 - תחא הבכש םידדצ ינש ,8.580 - הלופכ
 .(!785 - תובכש יתש םידדצ ינש ,0
 רומשל ןתינ כ\/₪ ןוטילקת לעש רבדה שורפ
 ההובג תוכיאב ,לוקו ואדיו לש תובר תועש
 טמרופב שמתשהל ןתינ ,ליבקמב .דחוימב
 תייצמרופניא לש ןוסחאו יוביג טמרופכ שדחה
 תונכות ,ללמ יצבק ומכ - הליגר בשחמ
 .ב"ויכו

 שמתשמ ,הידמיטלומו ואדיול רושקה לכב
 תורשפאמה ,תושידח תויגולונכטב םו/ כ -ה
 ,ואדיוה טרסב םינוש םיעטקל הרישי השיג
 הלעמ 0 -ה .םיטושפ טירפת יכסמ תרזעב
 ימו ,השדח המרל לוקה תוכיא תא םג
 דנואסמ הנהי ,דנוארס רבגמ ותושְכבש
 תומלואמ קר ונל רכומה ,אלמ יעונלוק
 .רתויב םיללכושמה עונלוקה

 דבוע הז ךיא
 .עדימ לש דאמ הבר תומכ ללוכ ואדיו טרס

 ונייה ,ןנוכל תורישי טרס םיטילקמ ונייה םא
 תוקד 5-כ וכרואש ןוטרסב קפתסהל םיכירצ

 ףוטסס(סףטסחו.60.ו| .ואדיו ךרוע וניה בתוכה
| 
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 השענ ,היעבה תא רותפל תנמ לע .דבלב
 תא הניטקמה ,הסיחד תייגולונכטב שומיש
 .עדימה ךרוצ ותוא קסידה חטש

 תוכיאב עוגפל הלולע הסיחדה תיגולונכט
 ידכ םידחוימ םילכ הכירצמ איהו ,טרסה
 תייגולונכטב שומיש השוע כ\/0-ה .החנעפל
 תארקנה ,רתויב תמדקתמ הסירפו הסיחד
 ,1:40 דע לש סחיב סחדנ טרסה ,2
 ההובג תוכיא תרמשנ הסירפה ןמזב רשאכ
 .דחוימב

 ,ליגרה רוטילקתה תמועל ,ףסונ רופיש
 בורצל ידכ .עדימה לש הבירצה תטישב ןומט
 שומיש השענ ,עדימ לש ךכ-לכ הלודג תומכ
 ליגר רוטילקת .רתויב הנידע היגולונכטב
 הטישב בותכ עדימה .רוא ריזחמה רמוחמ יושע
 תעגופה רוא ןרק רשאכ ,(1 וא 0) תיראניב
 תטלקנ הטילק חטשמ לא תרזחומו הז רמוחב
 .0-כ תטלקנ תרזחומ הניאש ןרקו ,!-כ
 0.6 דע הלאה םיקיקלחה ונטקוה סי -ב
 רזיילה ןרק .תובכש יתשב םיבתכנ םהו מ"מ
 הקורי ןרקמ התנוש קסידה תאירקל תשמשמה
 רדת תלעבו רתוי הקד איהש ,המודא ןרקל
 ורבע ןרקה דוקימל תושדעה םג ,רתוי הובג
 תושדעה דוקימ .רתויב תוקייודמ ןהו יוניש
 ,ומרת הלא םייוניש .תארקנ הבכש וזיא עבוק
 ארקנ כ\/כ .השדחה הידמה תונימאל ,ןבומכ
 הרוטרפמט וא תוחלל ותושיגר ,תולקת אללל
 .רתוי בר ןמז ךרואל רמשנ אוהו ,דאמ הכומנ

 ספ-ה יקוניפ
 תומכ בורצל ,רומאכ ,ןתינ כ\/ם קסיד לע

 רובע ץוחנל רבעמ הברה - עדימ לש המוצע
 .אלמ ךרואב אוה םא םג ,ליגר עונלוק טרס
 -הגאד לא ?רתונה חטשה לכ םע םישוע המ

 ."םיקוניפ"ה םיליחתמ ןאכ
 הוולמ תויהל לוכי עונלוקה טרס ,ןכבו

 דועל בוביד לולכלו תופש 32-ב תויבותיכ
 המאתהל םיעדומה ,עונלוקה יבבוחל .תופש 0
 בור) ןטקה ךסמל עונלוק טרס לש תילטורבה
 (הנומתה לדוגמ שילש דע םידבאמ םיטרסה
 ,"עונלוקב ומכ" היפצ תיווח כ\/ע-ה קינעמ
 .הבחר הנומתהו םידדצב ךתחנ אל םיירפה
 תואסריג רפסמ ליכמ כ\/2-ה ,רשפאה תדימב
 תונצסל הרישי השיג עיצמ ,טרס ותואל
 תריחב רשפאמ םיתעלו ,טרסב תומייוסמ
 .הפוצה לש חורה בצמ יפל ,הלילעה

 דוגינב ,םצס-ה - דנואסל עגונה לכב
 לוק יצורע לש בר רפסמ גיצמ ,00-ל
 עמש םיצורע הנומש םימייק .ליבקמב
 יצורע השימח ,דחא לכ ,םיאשונה םיילטיגיד
 םיצורעה הנומשמ דחא לכ ."םיליגר" לוק
 דחאש ךכ םתנכתל ןתינ .תרחא הרטמל שמשמ
 ,האלמ תוכיאב ינופוארטס לוק ץורעכ שמשי

 םלואב ומכ - דנואס ץורעכ שמשי ינשה
 תולעב דנוארס יבלוד תוכרעמ רובע ,עונלוק
 ,תונוש תופשב בובידל וא ,םילוקמר השימח
 .המגודל ,יקואורק רובע הנתשמ לוקספל וא

 םינושה פצס-ה יגוס
 -תורוצת יתש כ 0-ה ירישכמל ,רומאכ

 ,יתיב ואדיו רישכמ ומכ הארנה ינוציח רישכמ
 .בשחמב 60-ה ןנוכ תא ףילחמה ןנוכו
 שמשל (םייתניב) לוכי וניא ינוציחה רישכמה
 בשחמב כ 0-ה ךא ,בשחמה רובע ןנוככ
 םא ,היזיוולטל הנרקה רישכמכ שמשל לוכי
 .ואדיו סיטרכ בשחמב ןקתומ

 ,תורוצ המכב םיעיפומ בשחמל כס יננוכ
 אקווד ואלש ,ולשמ םיעוציב דחא לכלשכ
 לש םינוש םיגוס םג שי .םירחאל םימאות
 :אשונב הבחרה ןלהל .פצפ ינוטילקת

 סי/פ-ץוספס
 .בייחמו עובק ינכט טרפמ [כ/כ לש הז גוסל
 ,(לוקו ואדיו) עדימה גוס תא עבוק הז טרפמ
 הזיאבו הילא השיגה יכרד ,התבירצ ךרד
 ןקת רוציל איה הנווכה .הבותכ איה טמרופ
 ,פ/ם-ה ינגנ לכ רובע דיחא

 ךותמ ואדיו ןגנל לכוי בשחמש ידכ
 דיוצמ תויהל וילע ,פצ/ -/[0₪0 ירוטילקת
 ןנוכל המודה ביכר - כ ס-0)או ןנוכב
 אורקל לוכיה ,בשחמב ליגרה םירוטילקתה
 ,הקיסומ) םימייקה םירוטילקתה יגוס לכ תא

 םיבשחמהש ןוויכ .דבלב כ/ 0-80 יננוכב
 ,םיארוק םה םתוא עדימה גוסב רתוי םישימג
 ,התבירצ ךרדו עדימה גוס יבגל רימחמ ןקת ןיא
 ,םיקחשמ ,תונכות רובע ושמשי הלא םיננוכ |

 .4.785 תאשל לוכי הזכ ןנוכ .דועו יוביג
 ומכ ."םייאלכה -ינב" םג םימייק ,ןבומכ

 רוטילקתה) בשחמ עדימ שי םהילע םירוטילקת
 םג שי ךכ ,(אמגודל "הנישמ" לש ןורחאה

 ,בשחמ תייצמרופניא םיליכמה מ ירתוכ |
 םירבחתמה הלא ,םיליגרה כ\/0-ה ירישכמ
 האלמ הייפצ ורשפאי ,היזיוולטל תורישי

 טרס רובע ץוחנל רבעמ הברה - עדימ לש המוצע תומכ בורצל ןתינ פ\/כ קסיד לע

 ןאכ ?רתונה חטשה לכ םע םישוע המ .אלמ ךרואב אוה םא םג ,ליגר עונלוק

 לולכלו תופש 32-ב תויבותיכ הוולמ תויהל לוכי עונלוקה טרס :"םיקוניפ"ה םיניחתה

 טרס לש תילטורבה המאתהל םיעדומה ,עונלוקה יבבוחל .תופש וס דועל בוביד

 ו א רו זי ו ו ו
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 ירוטילקת ףסונבו ('וכו םיקחשמ ,תונכות
 תנקתה תבייחמ וז האירק תלוכי .ואדיו
 ,(קמ וא תונולח) תכרעמה תנכותב תובחרה

 תלוכיב בשחמה תא דייצל שי ,ןכ ומכ
 ךרוצ שי ךכ םשל .הנומתו ואדיול חונעיפ
 .א[קש6-2 חנעפמ ואדיו סיטרכ - הרמוחב
 תאו סוחדה ואדיוה תוא תא חנעפמ סיטרכה
 יבשחמ .(יבלוד וא דנוארס כ"דב) לוקה
 תתב שומיש םישוע ,אמגודל ,שוטניקמה
 .בשחמה לש ואדיוה סיטרכל רבחתמה סיטרכ

 לע םיססבתמה ,רתוי םילוז תונורתפ שי
 ,תיסחי םיכומנ םיעוציבה םלוא ,דבלב הנכות
 לע ואדיוב תיתוכיא היפצל תורשפא ןיאו
 תוטישמ תונהל ןכש לכ אל ,היזיוולט ךסמ
 .תומדקתמה לוקה

 תא ןגנל תעדויש הנכות תשרדנ ,ףוסבל
 .םירוטילקתה ןגנל המודב ,ואדיוה יטרס
 ואדיוה סיטרכ םע ,כ"דב ,תקפוסמ וז הנכות
 .פי/ ס-ה ןנוכ וא

 פצס-חס/\

 תייצמרופניא םיליכמ הלא םירוטילקת
 םידייוצמה םיבשחמב שומישל םידעוימו בשחמ

 תיווח פ/-ה קינעמ ,ןטקה ךסמל עוננוק

 רפסמ ליכמ כ\/0-ה ."עוננוקב וחכ" היפצ

 הרישי השיג עיצמ ,טרס ותואל תואסריג

 תריחב רשפאמ םיתעלו ,תומייוסמ תונצסל

 הפוצה לש חורה בצח יפל ,הנילעה

 ,ףסונה עדימה תא ארקל ועדי אל ךא טרסב
 ךא ,פצש יננוכ ילעב םיבשחמש דועב
 תא וארי אל ,ואדיו תנרקה תלוכי אלל
 בורצה עדימל השיג ושפאי ךא ואדיוה

 םניאש טרס יעטק וליפא וא םיקחשמ ,םילימ)
 םינוש םימוחת ינש - (א080-2 טמרופב
 = .הידמ התוא לע ,ןיטולחל

 - םסצפ 'ו ת א

 כ .6סחו
 עטעש.6ש6.60ו
 רבדה אוה .אבה םחה רבדה 'סתס' אל אוה כצםיי
 שדקומ ולוכש ,הז רתא חתופ ךכ - "העידיה אהב ,סחה
 םיעש-ה ירישכמל ,השדחה כי/ כ-ה תייגולונכטל
 ירוחאמ םידמועה םישנאלו קושב םויכ סימייקה
 ימוחתב דיתעה תא וניתיב לא םיאיבמו היגולונכטה
 ודמלת הז רתאב .ואדיוהו וידואה ,םינותנה ןוסחיא
 סיחותיפה לע וארקת ,םו\/ם יננוכ שוכרל ןמזה עיגה סאה
 רתויב םישדחה סימגדב ונכדעתתו סוחתב סינורחאה
 תויצקיפיצפסה ללוכ ,םלועב סירכמנה שי/'כ ירישכמ לש
 .םהלש תוירקיעה

 סיס \צסו
 שואטש.0עשוע סה טס .11/00שעסז]0/1ת06א .חותו]
 ןווגמב ,פ/ כ ירוטילקת 1,000-כ השיכרל עיצמ הז רתא
 עדמ ,המרד ,הלועפ ,הידמוק :םיטרס לש תוירוגטק
 ,המולעתו חתמ ,המיא ,הדועת ,החפשמו םידלי ,ינוידב
 תובושתו תולאש - רתאב דוע .רמז תוזחמו םינוברעמ
 ינגנל תונחו ,תושדח ,ינכט עדימ , כ תייגולונכט לע
 .םיצכ יננוכו

 (+ערוו % 2-2



 לארשיב לודגה םיבועחמה ירפמ ןווגימ

 !רתויב םיבוטה םיריחמב
 תדחו'מ העצה

 י/וחטפיאג 95/98 4% דובצל הצדל

 ינזרטהלא ןויליה .ךמסמ בוחכל דור

 ןמוי ,היפצרה חהצמ .םינותנ ךסח

 ינורטקנא תובוחכ רפסו חושיהפ

 טנרטניאה חא בלשכ .םהיניב בשרו

 כואשפ 'בחסמ

 ה"נהל םיצורה וסט 97 ישחתשמר

 הויו זמוימ

 רוהי]

 ה נכותהמ םוחיסהמה הא

 חמנחוהמ הרוצב תויסיסב

 םייפרג ניטקייבוא ,ראזר הברצמ

 דוצו טנרט ניא ,םיכמסמ לש היצתט

 םיריחתמל דצוימ וניא רה

 סכ([!66 7

 = 'שמתשטו ול

 תומדוק תואסרו

 םיפד רוציל הטושפהו הריהמה ךררה

 .טנרט ניאב ןיצ יבושו םימיהרמ ,םיביהרח

 .יס בשל .צאשמ 'פדל הקירבה ףיסוהל

 םיחורשל צאט יכססמ רשהל ,)טיסזוקו

 יביטהארטניא רתא רוציל ,םירחא

 664 ,הנומח הופמ והרזצב

4 
 םי נכדצמל טושיבהו לקה ךיד

 98-ר אוחםסש<+י 5

 חביבס תוררגה דוביא אלל

 םיצבה רוביא אלרו הדזבצ

 םז ההיפרגו בונד

 קגוחז 0 5.
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 םילחס ,ם'צהר ,םינצחל רוציר דומלכ

 ריי לצ הפיפרהל חויברה תונומה

 ךולושל תוגצמו םיכמסמב בולישל

 ט רט ניא יראב םג

 [פוספלסק ו !ויפנחה

 ,המישרח ההיינרה רוציל'דוחלל םיצורל

 ,שנרטניאהמ וררוהש הונזחת דבצר

 היצמינא רוציל ,תוקורה חונומח שטכל

 ₪ תש ניאיב הקיפרה לצ רתזי חצדל ,הביהרמ

 ןויסינ תסרבב ק52 חנכוח רלוכ

 היחצהנ ןיינוצמש ימ ִרְרְכ רצוימ

 תרושקהב הזישצמה ויתוצירי תא
 דוצז דשל/ש לוקוטורינ .תונקתהה ,בחנה

 םלשה ךידדמה -ףסונ רפס-בורקב
 הנכותו הרמוח- יאנכטל

 אדס-! ,15%3 זיסחפשס4א ככוח ללוכ
 החהדה 0רהב [4כטעפ

 לארשיב
 םיטהיורנ רוהינ דומילל ידוחי' ךירדמ
 תובר תואמגוד לכוכ .>וסןפט 98 םצ
 יסיסב טקייור לזהינמ לחה .רוגריחו
 בכרומ) לורה טקיודמ לזהינב הלכו

 דצו רטמהמ 6 הינע רומי'נל רפס

 תומדקתמ חונבת תוקינכט שיהרמה ,חוחמטה
 הונורתפו חומישמ ,רּוקְח דוק ,רדהמ ללזב

 . ₪135 הְר ,
 עץ = וי מ
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 חואלבט :הנכותה רומילר ירוחיי ךירדח

 תודוהמ ,הזחור .םיסבש הותליאש

 םג רלונ החונכנה תפעו זרהאמ חודוהי

 רצ םירבסה ,תנרצמ חותינ ,םיריהרה

 םהי ניב םירשההו םיטהייבוא ,תוהלחה

 ינגריחו רומירכ םלש םושיי ללונ

 טל 0

 דר
 וג

 ךתוזו ךיכחש ,האולמ רומיל חכרצ *

 רוזה תארהל <?0-058 הכחמה ןחבמל

 טינוסורק'ח י"צ ןחינה ,6

 םינחבמ 18 ,הנכה חולאש 273 לוב

 םיינירח הנכה ינחבמ 2

 חו כתה חפש יהוזש ,חו כת םידמובָב

 ילצב םיתננתמלו .םהלש הנושורה

 םיצורה 8 לש תומדוה חואםרקב ןזיםינ

 רוצו 6 הסריה לש חולוריב ןכדצחה

 דוה ,חדחוימ הטר'גב %86 לַלוַב

 לוכרחו רזקמ

 ם5-55847ו8 ו'ועכע גייח ,תונמזהה זכרלמל

 צעצעצצ/.001-סחהו 60. "עב םיבועחמ ירבסל 'מע-דוה חאצוה
 יארשאה יסיטרכ לכ חא םידבָכמ* םיצצבמ לפכ ןיא*

 << )וואס או 5

 חלי םניח הולשמ* יאלמה רמה רצ וא 15 399 דַצ ףקזהב*
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 סצס-א ,צס+ה\/
 ירוטילקתב םג ,םיליגרה םירוטילקתב ומכ
 םירוטילקת רצייל תורשפאה ונל תנתינ כצט
 .ונמצע לשמ
 דע ,ימעפ דח עדימ בורצל לגוסמ כו כ-א
 .(ואדיו ללוכ) 790
 םג .הביתכו האירקל עדימ בורצי כ כ+₪וא
 תורמל ,דיחא טרדנטס םייק אל ןיידע ןאכ
 תולודגה תורבחה לכ י"ע ךמתנה טמרופ והזש
 .(דועו 1 ,ספיליפ ,ינוס)

 מצפ ירוטילקת תוחתפמה תורבחה
 רתויב הלודגה הלאשל תוסחייתמ אל ,הבירצל
 תויוכז תלאש - הלא םירישכמל תעגונה
 םילופכשה ידמימ םיעיגמ םויה רבכ .םירצויה
 .ןוסא ידכל הקיסומ ירוטילקת לש םייטריפה
 םימובלא םיאיצומ םניא ץראב םיבר םינמא
 .האוגה םיפויזה תכמ לשב םישדח

 תויוכז ורמשיי דציכ -ס/ עס -ה ןדיעבו
 הנודנ וז היגוס ?עונלוק יטרס לע םירצויה
 םויכ הל ןיא ךא םיבר םימורופב הבחרהב
 הנגה םה םייקלח תונורתפ .יעמשמ דח ןורתפ
 ,הנכות תרזעב ,הקתעה ינפמ םירוטילקת לע
 וחנעופי אלש תוערפה ,תימצע הקיחמ ןונגנמ
 ,לופכשה תעב וקתעוי ךא העמשהה ןמזב
 48 םנגנל ןתינש ימינפ ןועש ילעב םיקסיד
 .דועו (0וטא) דבלב תועש

 סס-הה/\
 םימעפ עדימ לש הקיחמו הבירצ רשפאמ

 םי/ס- יננוכ .5.285 לש תלוביקל דע - תובר
 .םייק כו טמרופ לכ ארקל םילוכי אגא

 תונקנ המ
 ןיא .שודיח תקזחב ןיידע בשחנ [כ\/ 0 -ה

 לולכש אוה םייופצ ונא ול ךילהתהש קפס
 ןתינ םויכ .םיריחמ תדירי ךות ,היגולונכטה
 ןנוכ ןקתומ םכותבש םיבשחמ שוכרל רבכ
 ,ג\טקו6ש לש םישדחה 03-ה יבשחמ .פצעכ
 ,תונבומ כ\/ ₪ תולוכי םע םיעיגמ ,אמגודל
 אלב ,ואדיו יטרס ןגנל םילוכי םניא םלוא
 .סיטרכ לש תפסות

 .ןנוכה שמשי המל טילחהל שי השיכרה ינפל
 תלוכיל גואדל שי יזא ,ואדיו יטרסב היפצל םא
 םאה ררבל םכילע .הלא םיטרס לש הנרקה
 איצוהל שי אמש וא םכיכרצ תא תקפסמ הנכות
 .ואדיו סיטרכ רובע םירלוד ולא יא דוע

 שי ,ואדיו סיטרכ שוכרל טלחוהו הדימב
 תכירעל םג םיאתמ סיטרכה םאה שארמ ררבל
 תויוכיאה תא בטיה קודבלו ,בשחמב ואדיו
 תויורשפא קודבל יוצר ןכ ומכ .קפסמ אוה ןתוא
 ואדיו ,היזיוולט) םיינוציח םירישכמל רוביח
 םימייק הלא םירוביח םאו (ואירטס תכרעמו
 .יתיבה דויצב

 םצפ- ןנוכ שוכרל םתטלחהו הדימב
 תורשפאה תא קודבל שי א \או/אסאו/אוא

 ואדיוב וננש היפצה ילגרה תא הנשי כצס -ה

 היזיווצטה לא תפרטצמ וז היגולונכט .יתיבה

 ונפש רודיבה זכרמל ךופהל הדיתעש ,המכחה

 רבחתהל לכו) הכרד היזיוולט - תובורקה םינשב

 תופצל םגו ינורטקלא ראוד חולשל ,טנרטניאל

 "ספ תווח"מ ,השירד יפל ,םייתוכיא םיטרסב

 תידועי

 ואדיו סיטרכ לש) תידיתע השיכר תרזעבש
 הזיאבו ,ואדיו םג ןגנל ולכות (הנכות וא
 היהי ןתינ םאה) הבירצה תישענ טרדנטס
 םיננוכב הז ןנוכ לע ברצנש עדימ ארקל
 ,(םירחא

 םוכיסל
 היפצה ילגרה תא הנשי [כ\\כ -הש קפס ןיא

 תפרטצמ וז היגולונכט ,יתיבה ואדיוב ונלש
 זכרמל ךופהל הדיתעש ,המכחה היזיוולטה לא
 היזיוולט - תובורקה םינשב ונלש רודיבה
 ראוד חולשל ,טנרטניאל רבחתהל לכונ הכרד
 ,םייתוכיא םיטרסב תופצל םגו ינורטקלא
 עמשנ .תידועי "פ\/ ₪ תווח"מ ,השירד יפל
 ולכות רותפכ תציחלב .ארונ אל ?ךרפומ
 ...טרסה לש ףוסה תא תונשל

 טנרטניאב תונקל
₪ 

 27 דומעמ רשמה

 .החוטבו תנגומ
 תבולשתה תוחוקל ולכוי ,יוסינה םייתסישכ

 תויונחב תושיכר ,טנרטניאה תועצמאב ,עצבל
 .561 לוקוטורפ תא תומשיימה ,תותשרו
 אפלא הזיו
 הרשיאש הנושארה הרבחה איה אפלא הזיו
 הקילס ןכו טנרטניאב יארשא יסיטרכב שומיש
 .טנרטניאה תועצמאב ,ץראב קסע יתב לש
 לכלו רוביצה לכל העידומ אפלא הזיו
 תוינק תידיימ עצבל םילוכי םהש היתוחוקל
 יכו ,םהלש אפלא הזיוה סיטרכב טנרטניאב
 + .לעפות 581 -ה תטישש דע תוכחל ךרוצ ןיא

 שקביו אפלא הזיול עיגיש קסע תיב לכ
 דובעל לכוי טנרטניאה תועצמאב המע קולסל
 תמקהב עויס תלבק ךות ,הקילסב ונכרד
 ןפואב ,קדבתש רחאל ,ןבומכ ,תאז .רתאה
 ותודימעו תורש ןתונכ ותלוכי ,ינדפק
 .תיסנניפהו תילכלכה
 סרפסקא ןקירמא
 הלא םימיב תמייקמ סרפסקא ןקירמא תרבח

 יבג לע סיטרכב שומישה ןיינעב ימלוע יוסינ
 תקסהו יוסינה תמלשה םע .טנרטניאה תשר
 תא סרפסקא ןקירמא םסרפת ,תונקסמה
 ,םלועה יבחרב סיטרכה יקיזחמל היתוצלמה
 סרניידו ל.א.כ הזיו
 רחסמה םודיקל תלעופ ל.א.כ תרבח
 תועצמאב ,תילארשיה תואנועמקב ינורטקלאה
 רחסה יתוריש ןיבל יארשא יסיטרכ ןיב בוליש
 .םימדקתמה ינורטקלאה

 יעצמאכ יארשאה סיטרכב האור ל.א.כ
 ןקת תא תמשיימ ןכלו א\6(-ה לש םולשתה
 יסיטרכ תועצמאב רחסמה תחטבאל 51 -ה
 ןקתה אוה 581-ה ןקת .טנרטניאב יארשא
 ינורטקלאה רחסמה תחטבאל יביטמיטלואה
 טנרטניאב העצובש הקסעב הריכמ ל.א.כו
 הקסע) אלמ ךמסמב הקסעכ 581 תחטבאב
 םולשתהו (הקסעה רבוש לע חוקלה םתוח הב
 ל.א.כ תדבכמ ,ןכ ומכ .קסעה תיבל חטבומ
 ןה ךא 551. תחטבאב תועצבתמש תוקסע
 הקסע תמגודכ) רסח ךמסמב הקסעכ תובשחנ
 .(תינופלט

 יארועאה תורבה תוי)ידמ
 סיטרכה קיזחמ חוקלה יכ ריהבהל בושח

 ,ו"משתה - בויח יסיטרכ קוח תנגהמ הנהנ
 רסח ךמסמב תוקסעכ הלא תוקסע רידגמה
 .ןתוניקת לע רערעל ותורשפאבו

 םע םייקסע הלועפ יפותיש תמזוי ל.א.כ
 טנרטניאה םוחתב תולעופה תוליבומ תורבח
 ותחטבאו טנרטניאב רחסמה יפקיה תלדגהל
 .וניתוחוקל תבוטל

 :בתכל תונפהל ןתינ תורעהו ,תוראה ,תולאש

 חס גוח1 0 6 הס גואה .שסוהב

 !!ביהלהל !!ביהרהל !ביגהל
50,000 6 
 ...ב םכל םיניחממ םישלוג

 ה לחא
 הק:

1 



 ו
 תורוקמ ,הדובע ילכ
 םיניזאגמ ,עדימ
 םיינורטקלא

 ול 9
 הפמה לע ונחנא

 ו
 ,הרמוח ,שדוחה רתא/

 םיקחשמ ומד

 ויו וש
 תוברתו הרכח ,תואירב

 ,הקיסומ ,עונלוקו היזיוולט
 רומוהו הידמוק

 תוריית ,תואקשמו ןוזמ
 יאנפו םיביבחת ,תועיסנו

 [- ה
 עדמ ,עדימ תורוקמ
 הביבסו עבט ו

 רו
 לכ רסח ,יתימא רזומ
 םעט אלל ו

 .תונוילגמ םירחבנ ו
 ירתא - םעפהו ,םימדוק
 0 0 ו

 ו
 דאמ בוט ****
 בוט ***

 ריבס **|
 .והשמ אל +

 ו(ווגו 'ננ

 לאוג לש תירבעב רתאה
 ירורד
 צץ .60-
 ח60%.סי-\|/ 06 / 8
 הזר
 שעוי - ירורד לאוג לש רתאה והז
 וניה רתאה .תרושקת תויגולונכטל
 הזש םישנאל בוט עדימ רוקמ
 טנרטניאה םלוע תא וליג התע
 .יטנוולר רזע רמוח םישפחמו

 הלעמל לש הינמיס רתאב
 דר

(5) 

 אה אה *-הל ו

 ירורד ףסא םתוא םירתא םייפלאמ

 ,טנרטניאב ויתונש ךלהמב
 תונוש תוירוגטק יפל םיגלטוקמ
 ,םוליצ ,עונלוק ,היזיוולט ומכ
 יעונמ ,טנרטניא ,םיבועחמ ,טרופס
 דחא ףדל הינפה ןכו ,דועו שופיח
 ותינוכמ לע טרפמה ףךד :עיתפמ
 לדומ 203-6 ו'גיפ - ירורד לש
6. ' 

 ' .םיקניל ןומה 9
 .רכעמ הברה אל ₪
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 םכח שופיח - ןשפחה

 תושערב

 צצצ/צץ.5חטהו[.א] 56/[2.1סז6
 חסז/
 טנרטניאה תשרב עדימ רתאל

 יפכ ,הלק אל המישמ איה

 יוכיר .םכמ םיבר ,יאדו ,םיעדויש
 רותיאב ישוקהו ,דחמ ,עדימה

 ,ךדיאמ יעוצקמו ןימא עדימ
 עדימה שופיח תא םיכפוה

 דימת אלש ,תעגיימ הכאלמל

 .הניגב תואצות

 תיבמ ,ןועפחה םכתרזעל אב ןאכ
 םילכה תא גיצמ ןשפחה .תינונס

 םויכ םימייקה םיירקיעה
 ,טנרטניאב עדימ תיילדל
 ,תילגנאבו תירבעב

 םתלועפ ךרד לע ריבסמ
 תורטמל םתמאתה לע ו
 לע עיבצמ ,תונוש

 תונורסחהו תונורתיה
 דמלמ ,ילכ לכ לש
 שופיחל תויגטרטסא
 םילכ גיצמו רתוי "ליעי"
 םיפסונ םיישומיש
 ומכ ,עדימ רותיאל

 תוצובקו םינווקמ םינולימ
 .ןויד
 הבוט קוניז תדוקנ ₪

 .תשרב עדימ שופ חל
 אא א 4
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 ו
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 ו

\ 
' 

 ו
| 

 םירתא רכיכ

 צעצצש.606ו1/05.60ח 6
 סח 0

 ופואב ,תונבל םיניינועמ םחא םא
 ,םכלש תיבה רתא תא ,יאמצע
 ןווגמ הז רתאב אוצמל ולכות
 .המישמה תא םכילע ולקיש םירזע
 ,םיעקר םיללוכ הלא םירזע
 םירתאל םירושיק ,תויירג תויצמינא
 םהב םירתאו ,םוחתב םיקסועה
 ,רתאה הנוב תחטבה יפ לע ,ולכות
 םיצבקה לכ תא טעמכ דירוהל
 ישנוא רתא תונבל ידכ ,םיצוחנה

 .דבוכמ
 ולכות אלש םיצבכקה םע המו ₪
 ,ןבומכ ,םינמזומ םתא ?דירוהל
 םילשיש | רתאה רצוי לא תונפל

 .הכאלמה תא םכרובע

 "תונכצעמ"ה תומוסרפה 9
 שעדח דומע לכ םע תוצצה

 ןסחואמה רתאב ,חתפנש

 ...(621(260ו65-ב
 א א *

 וז  ויטח6!וסז

 עצצש .ו16זטה6סז.6סהה
 -לודג ףסכ םשוריפ ,םינטק םיצבק
 עיצמו ותישארב הז רתא ןעוט ךכ
 ןה לעופה ,םושיי םכשומישל
 םושייכ ןהו רתאה ךותמ תורישי
 תונומת ץווכל רשפאמו יאמצע
 לע ,ןתוכיאב םוגפל ילבמ ,(בוז
 רתוי הריהמ הדרוה רשפאל תנמ

 תונומת ליכמה טנרטניאה רתא לש
 תא .שמתשמה בשחמב ,ולא
 לע ןה עצבל ולכות הלועפה
 חיועקה קסידב תואצמנש תונומת
 ,תשרל םתאלעה םרט ,םכלש
 רתאל ולעוה רבכש תונומת לע ןהו
 .טנרטניאה
 רתאב ןתינ יסיסבה תורשה ₪
 .םולשת אלל
 הנכותה וא חווט ךורא תורש ₪
 בועחמה לע הנקתהל ,המצע
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 ,םירלוד רכסמ םכל הלעת ,םכלש

 .םכתריחבל םאתהב

 ו.

 זס(טפוסח
 \שצצצע .ןכזס(טפוסח .ססחו
 שופיחה ירתא תרגסמב
 ןא ,םירכומ תוחפה םייליבקמה
 ןתינ ,םיליעי תוחפה חרכהב אל
 רחאל .הזסוטפוסח תא תונמל
 ןורעי ,םכלש אתליאשה תרדגה
 יעונמ ןיב שופיחלזסחטפוסח

 רגש 1

 4 ל ל
 ל / ₪ ,

. . . 5, 

 (עיי*-

 רתוי תיתימא תואיצמה קר

 הספדהה תייגולונכע - [1 הסוס[ !| :םלועב רתויב תסדקתמה היגולונכטה תועצמאב הקפוה .ךינפלש המיהדמהו היחה הנומ תה
 הלעיש ןווג לכש ךכ ,הספדה תדוקנ לכ לע עבצ תופיט 16 דע בברעל ונלש תוספדמל תרשפאמ וז היגולונכט .[17 לש תיתבכש ברה

 היחוכיאה הספדהה - רתוי דוע םישרמו .ליגר ריינ לע וליפא .םוליצ תוכיאב תומיהדמ תונומת תקפהל ךתוא שמשל לכוי ךתעד לע

 .רתוי םיפי םייחה קר ,השעמל .ןבל רוחשב תוספדה םע תודדומתמ תורוא תוספדמ הבש תוריהמ התואב תעצבתמ ,עבצב

 שמ ושש(. =דד
| ₪ [ 
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 [1ק [265א[6( תוספדמ
 רצ .[רןכ כרוז 5
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 תמגוד ,תשרב םיליבומה שופיחה
 ,םוקייל וא ,קיסופניא ,הטסיו-הטלא
 ןפואב שופיחה תואצות תא גיציו
 .זכורמ
 עדימ רתאל תורשפא לכ ₪
 .תכרובמ איה תשרב
 הריחבה אל אוה קזסוטפוסח ₪
 .םוחתב םכלש הנושארה

*% 

 ינוב ינו

 רדיילס
 יעוצצצ.061.60/[5.ו|
 םיבשחמל ןיזאגמ וניה רדיילס
 םעפ רואל אצויה ,םיאירב םייחו
 רתאב .טנרטניאה יכסמל שדוחב
 ךוועמל תוסנמה תובתכ ואצמת
 תואנותיעה לש "בוהצ"ה ןוויכל
 םיבשחמ ישנא :המגודל תרתוכ)
 - תשרב הרוקהמ םיצורמ אל
 דימת אל ,(אלמה רופיסה

 ןאכ ואצמת ףסונב .החלצהב
 הקיסומ תניפ ,םיישיא םירוט
 תורשפאו (דועו םירמז ,תוקהל)
 תובתכ .תכרעמל בותכל
 דירוהל ולכות םכתא תוניינעמה
 .בשחמל םכילא
 ."בוהצ"ה רנא'זה יבכוחל 9
 .דבלב םהל 9

** 

 תשרה לע יאלקח
 שוא .606ו1165.60חר / 6
 ח5/ /\6זסקס|ו5/6444/
 ידימלת ידי לע בתכנ הז רתא
 .ידוחייה ומוע ןאכמו יאלקח ןוכית
 ןוימדה דיכ ,תוידוחיי תוניפ רתאב
 תודלות ןוגכ ,ויבתוכ לש הבוטה
 תניפ ,יאלקחה תסריגב תשרה

 םיפיט תניפ ,הנח חכטמה

 ראשו םירחכומ םיקניל ,םייועומיש
 תשרה ירתא .תונושמ תוניפ
 והז לכא ,תעל תעמ םינתשמ
 חולשל ןתינ .יזכרמה ןויערה
 תניפ םג שיו ,תכרעמל םיבתכמ
 .תועדומו םיוע"ד
 .רפס תיב ןותיע ₪
 .רפס תיב ןוחיע ₪
 אא *

 7וח62 06

 צצצעו/.2והפקס0ח6 .6סחו

 ,היגולונכט ,טרופס ,תוברת
 ,תוריית ,םייח ןונגס ,הקיטילופ
 הלכלכ ,תואקשמו ןוזמ ,עדמ
 חוירוגטקה ןה הלא - םיקסעו
 בר עדימ הז רתא דגוא ןתחת
 תגווסמ וזכ הירוגטק לכ .ןווגמו
 לקהל תנמ לע ,הנשמ תוירוגטקל
 .םכתא ןיינעמה רמוחה תאיצמ לע
 ילעבל גווסמ ,לשעמל ,טדמה םוחת
 הקיטמיתמ ,ץראה רודכ ,םייח
 .דועו הפועתו ללח ,הקיסיפו
 טרופסל קלוחמ טרופסה םוחת
 יפנעו ,תוצובק טרופס ,םידיחי
 .םינוש טרופס
 עדימה רשועל ועדוותתש רחאל
 ,תושיגנ 2וח6ש/סח6 עיצמ וילא
 לש ןיינעה בל לא עיגהל ולכות
 ןיזאגמה תא תונבל - הז רתא
 ,תשערב םכלש יטרפה ינורטקלאה
 היצמרופניא טקלל ולכות וילא
 עיצמש עדימה תורוקמ ללשמ
 תמיר תא ףרצל ,רתאה
 טוונלו םכלש ₪008165-ה
 ,הינכת תא םחרצי םתאש הביבסב
 .םכלש תוניינעתהה ימוחת יפל
 /ור6/סורפ לש םיימכחה םינכוסה 69
 תוכוראה םהיתועורז תא םיחלוש

0 // 
 נואש ראה ור 19

 ף =

 ו אז טטסוות כשוצ דה ]| וו ו
 ול 9% ו 2 + 47 5

 * נג ןחרדא 1 | 537% 11 2שישדו

 תשרב םיבר עדימ תורוקמ לא
 ינורטקלאה ןיזאגמה לא םיאיבמו
 םישודיחה בטימ תא םכלש
 םיניינעמה םירתאב םינוכדעהו
 בר ןמז םכל ךסחנ ךכב .םכתא

7 
 1ת/שש ו .-5י

 א הדו 3804

 ואצמת םהב ,תשרב ל

 תנמ לע ,םירתא ןיכ טוטישש לש
 רבד םהב שדחתה םאה ןוחבל
 .המ
 א א א א *

 גניקטנ

 אצעצש.ח 6161 .ססחחו
 םיקיתווה דחא ,גניקטנ רתא
 איבמ ,תילארשיה תשרב םיבוטהו
 ,תוינק ,רודיב יאשונב תוכתכ
 ,םיקסע ,טרופס ,םילויט ,ןונגס
 רתאה תניחב תעב .דועו קט-ייה
 ,הרגאיוה לע תובתכ וב ונאצמ
 םוי לע ,תוילאוטרי?פוינק לע
 תוילטיגיד תומלצמ לע ,סדייאה
 וא םתיבב םישענא תודעתמה
 תועצמאב םדרשמב
 -ד לעו טנרטניאה
 *<| תחוודמה תירנויסנפ
 סקס ירתא לע
 .טנרטניאב
 רובנל רשפאמ גניקטנ
 וללכנש תובתכב םג
 לע ץילממ ,רבעב וב
 ,תוערב םירתא
 .םיטא'צ רשפאמ\
 ,ןווגמ ,ןכדועמשפ
 השוחת ןתונ .עקשומ
 ילאוטריו ןיזאגמ לש
 .יתימא
 א א א א +

 %4ך'| תורוו)ו

566701 766 ]6 
 וצעיר סאןכס!6ה .6סוח
 תגצומ איהש יפכ ,רתאה תרטמ
 תווהל איה ,ולש החיתפה דב
 לכב ,םכלש ינושארה רוקמה תא
 םינתינה םניח יתורשל רושקה
 תויולג ןאכ ואצמת .טנרטניאב
 םיקחשמ ,חולועמל תוינורטקלא
 ןווגסב 06/8זפ חונכות ,םינוש
 תוחול ,ךסמ ירמוש ,םימוחת
 םוחתב םיקסועל רזע ילכ ,תועדומ

 טנרטניאב יסנניפה
 .דועו
 ,םצעב ,שמשמ רתאה

 רמולכ ,תוינפה רתאכ \
 תא ליכמ וניא אוה =

 ,ומצע רתאב עדימה
 לא םכתא הנפי אלא
 םירתא םתוא לכ

+ 1 

 םניחה יתורש לכ תא

 .םיבר ,חמשמ ןפואב ,םהו ,וללה

 = 0 ?ץ

 566065 ץק= קו 5

 רפ9וו קא *-=)[ה 0448 ו55/דמל| 545%

 הניא הרוחסה לכ וב םוקמ ₪9
 .ונבבלכ םוקמ אוה ,ףסכ הלוע
 *אאצ*

 \\/8ס זס
 עצי. 6ס 10 .6סחה
 םיעינמה םיירקיעה תוחוכה דחא
 טנרטניאה תשר תא המידק
 בצקב התוחתפתהל םיאיכמו
 רוקמ התויה אוה ,ךכ-לכ ריהמ
 םוחת לכב ,בר עדימל בזכא יתלכ
 תאז םע דחי .םכתעד לע הלועה
 תויתייעבל ,יאדו ,םיעדומ םכנה
 ןימא ,יעוצקמ עדימ רותיאבש
 ונייהד ,חשרב ההובג תוכיאבו
 .םכרובע תועמשמ לעב ןכות
 .םכתרזעל \6טסה(8 אב ןאכ

 ו-7 7 == =*>

 רתאכ ומצע רידגמ 8
 םינותנ יסיסבל (חסו13|) רעש
 החמתמ רתאה .בוו יססובמ
 תורוקמ לש גולטיקו ןוגרא ,רותיאב
 תנעטל) \\ססוכפ1ה .םינווקמ עדימ
 תוירוועיק קפסמ (רתאה ירצוי
 ,םיליגרה ושעופיחה יעונמש עדימל
 תמגוד ,טסקטה יססובמ
 ,צצפחסס הווה 818 ,וחוס06%
 םהילא וליבוי אל ,(ץסספ וא אסוס
 יסיסב רותיאב ישעוקה בקע תאז -
 תולקה תמועל ,תשרב םינותנ
 יטירפ רותיאו שופיחבש תיסחיה
 .םירדגומו םידדוב עדימ
 גווסמ רתאה לשש החיתפה ךסמ
 ,םיקסע ,תונמא תמגוד ,םיאשונל
 ,תושדח ,האופר ,ןוזמ ,ךוניח
 הסינכ .דועו תוריית ,עדמ ,םישנא
 םכינפב תחתופ הזכ אשונ לכל
 םיגלטוקמה אשונה-יתת תא
 םיסקדניאל דאמ המודב - ויתחת
 םיריכמ יאדו םתאש םינווקמה
 תורוקמ םיגווסמ ,ןכומכ ,םתחתו -
 .םייטנוולרה עדימה
 יפלא תורשעל ןאכ ועיגת אל ₪
 ,אשונ לכ רובע שופיח תואצות

 ,ועיגת ןכ םהילא םירתאה םלוא
 םיכוטה ןמ םה ,םירקמה בורב
 .תשערב םמוחתב
 א א א א *

 ארזע ידי לע שגומ רודמה

 םידלי םולש

 ,םלועב ילע ץרענ יכה יכה ןקחשה - ןדרו'ג לקיימ - שדוחה יל הרק דאמ בוצע ערואמ
 ףדעומה ןוזמה םנמא ,בנזב הברה שכשכמ ינא םנמא .לסרודכה קחשממ שרפ
 ,תופצל יתגהנ ינא םג .ןועגשה ספת יתוא םגש םכל ועדת לבא ,וזנוב אוה ילע
 בכוכב ,(דאמ תומדקומה רקובה תועשב - ןוכנ רתוי וא) תורחואמה הלילה תועששב
 .בצמ לכמ תויזואוטריוב עלוקו רודכב טטהלמ אוהשכ ,סלוב-וגקישה
 לסרודכה תא ביצה לקיימ םג ךכ ,הפמה לע ,ונמזב ,ונתוא ביצה ידורב לטש ומכ
 ,הריירקה אישכ ותשירפ םע ,תעכ .םכלש םג יאדוו ,ילש טרופסה תפמ לע ינעוצקמה
 בהוא ינאש טרופס ירתא המכב םכתא ףתשל יתטלחה ,לודג ןקחש לש ודובכלו
 .ךכל רבעמ תצק םגו םירחא לסרודכ ירתא םג ,לקיימ לש םג - דחוימב

1 1 
. 

 לספס
 ץעצעצ .50150| .6ס |
 תנוכתמב יונב רתאה .ףורש לסרודכ דהוא לכל הכוח רתא
 הגילה יקחשמ לע טרופמו ינכדע עדימ ליכמו !צם'ב-ה רתא
 לעו הצובק לכ לע םייטסיטטס םיטרפו ,לסרודכל תימואלה
 ןקחש 7  טצשש== יי

 דוע .הגילב .5 ב 5 ו ו 5. 55
 טוריפ - רתאב
 תוצובקה בצמ
 תוילארשיה
 ,הפוריאב
 תושדח
 ,תונכדועמ
 תוטודקנא
 לכל תודחוימ
 ימוכיסו רוזחמ
 תוגיל ראש
 לסרודכה
 .שראב

 י ] 1

 לגה לע לארשי תרחכנ

 !רזזןכ: / / חוסר 5 .אססהה 60 / 15106/
 ,לגרודכב לארשי תרחבנ ידהוא ידי לע םקוהש ,הז רתאב

 לכ לע רצק עדימ ואצמת |
 םע דחי ,תרחבנב ןקחש
 לע הרצק הריקס
 תרחבנה לש הירוטסהה
 ףסונ עדימו ,ורבע םינשב

 תווצו יעוצקמה תווצה לע : 0
 ןאכ ואצמת דוע .לוהינה % ו
 םכתעד המ רקוחה ןולאש ₪ 1 = | 0

 .תרחבנב שחרתמה לע | ,
 ףרטצהל םג ולכות

 לש םיצירעמה ןודעומל | | או
 ןכדעתהל ,תרחכנה + . ה

 תרחבנב שחרתמב קץ "סוג הגומת]
 רבדלו םישנל לגרודכה
 .טא"צב םישנא םע

| == 
 יבכסב לדנש ינודמכה ןקחשה

 יב לי יג יו ו

 6סס|₪8 םידליה רתאמ |

 ןדרו'ג לקיימ
 ואצעצש .חרו6ח | ןסז סה .6סו
 תובר תוניפו תשרב םיבר םירתא שי לסרודכה לש םיהולאל
 טרופסה ץורע לש וא !צסמ-ה לש רתאה ומכ ,םיעודי םירתאב
 ימשערה רתאה והז .רוקמה ומכ א לבא ,=פק[\ יאקירמאה
 לילאה לש ותשירפ בקע ,הלא םימיב םלוא ,לקיימ לש
 ,לסרודכמ 8 יויו

 סומע רתאה
 אלו םירקבמב
 ולקתת םעפ
 העדוהב

 הפווו 025: אפה 400 <( 1 | <

 סומע תרשהש

 לבקל לוכי אלו צל
 .םכתאירק תא ₪4 7

 ,בושו בוש וסנ 0
 .ושאייתת לא = | 0 יי

 טושפ לקיימ יכ יט
 .הז תא הווש 6% |

 ₪620 5 תיק 0040:
 רפה ו 1 ,

- 

 ג 1.26)

 טרופסה ץורע
 רוזס: / / 6 סוחה 65 .ח61עו5וסח .ח 61
 בר עדימ ,שראב םיקחושמה םיפנעה לכמ טרופס תושדח

 ,טרופס תוצובקו םיאטרופס לע = 8
 ,םהילע יטסיטטס עדימ םע דחי
 לש םירודישה חול לע עדימ
 לע עדימ ,םילבכב 5 ץורע
 הילגנאב ,לארשיב לגרודכ
 עדימ ,םלועה תונידמ ראשבו
 ,צפב-בו שראב לסרודכ לע
 היצמרופניא תוסיפ ראשו
 רתאב ואצמת ,תויביטרופס
 יבכוח .הז יעוצקמו עקשומ
 טרופסהו ,ללכב טרופסה
 ןוומה ואצמי ,טרפב ינויזיוולטה
 .הז רתאב ןיינע



 ')ו)וצ| הוזו

 דס הוס 3
 זס: / / סח כז סוזה 5
 סח .ח1.ו|
 ,ירלופופה בועחמה קחשמ
 תומד - טפורק הראל לש הבוכיכב
 תעכ הכוז - תרייוצמ תינוימד
 .תירכעה הפשב שדח רתאל
 ,םיטפט ,ךסמ ימוליצ ליכמ רתאה

 תובתכ ,קחשמה לש הדרוהל ומד
 היפשב לכה - קחשמה רופיס תאו

 תא תרשל תנמ לע - תירבעה

 תבכוכה לש םיילארשיה היצירעמ
 .תילאוטריוה

 ףותיש תובקעב הלע הז רתא ₪
 ויפל ,יצרא-דהו ן'זיווטנ ןיב הלועפ
 טנרטניא רתא ריוואל הלעת ן'זיווטנ
 ,ליבומ בשחמ קחשמ לכל
 .יצרא-דה תרבח תאביימש
 חתפהל םיננכותמ ,וז תרגסמב
 תמגוד םיקחשמל ,םיפסונ םירתא
 ליח רוטלומיס - "לוחכ בכוכ"

 סוחוסו!ץ 3000 ,ילארשיה ריוואה
 ,םירע לוהינל היצלומיס קחשמ -
 היגטרטסא קחשמ - דוססחבהפו נוח
 המזוי טלחהב .דועו ,חבושמ
 .תכרובמ
 אא א %

 ףיכ לש הרייע
 ורון: / / ושהה 65 .אססחו 60
 חו / וס[
 "ףיכ לש הרייע" תווצו ןיכר רמוע
 וכ שיש רתא םכנויעל םיאיבמ
 יאנפה תועשל םיפויכ לש עפש
 בשעחמ יקחשמ - םתרגסמבו
 םיקחשמו הדרוהל םינתינה
 םתמייסש ירחא .הווא'ג יססובמ
 םיטא'צ להנל ולכות ,קחשל

 כדועמ תויהל ם
 םימח" יכה

 כו 67
| 

| 

 ,טרסל תאצל ,רתאה תועצמאב
 תועצמאב שולגל ךישמהל וא
 .רתאל םירשוקמה שופיח יעונמ
 א א א *

 | ה

 םיבשחמה תיישעת
 ואצעצע.6ס רכט 5.6
 סחו
 תושדח ,טנרטניאה םלועמ תושעדח

 םלועמ תושדח ,םיבשעחמה םלועמ

 םיקסעה םלועמ תושדח ,קט-ייהה
 ,הז רתא לא םיזקנתמ הלא לכ -
 בושח תוסנכתה םוקמ הווהמה
 תויהל םיניינועמשע םכמ ימל ,רתויב
 םלועב ,קפודה לע עבצאה םע
 המידק הסט היגולונכטה וב
 .רואה תוריהמב
 הרמוח יכירדמ - רתאב דוע ₪
 ...םייעוצקמ שכר יכירדמו ,הנכותו
 תעדוהל םיליבומ תחא אלש... 9

 =|6 !צסו תכסרופמה האיגשה

 ...חסטחס

-%% 

 ינפג בדנ

 צצשוצ.061.60.!| / סוזה[ ח0
 שא .רזחו
 הנכותהו הרמוחה רתא והז
 החמומ - ינפג בדנ לש תילקיסומה
 תובשחוממ םידומיל תוינכותב
 תא תגציימ הרבחה .הקיסומל

 הנכותה םוחתב םינרציה בטימ
 תיברמ תא תקפסמו תילקיסומה

 הניגנה ילכו בועחמה יטירפ
 .לארשיל םיאבוימה םיילטיגידה
 ןועדימה תא ואצמת רתאב
 ובו בשחוממה ילאקיסומה
 הקיסומה םוחתב םישודיח
 תורבחה טוריפ ,תבשחוממה
 דחי תגציימ ינפג בדנ תרכחש
 הריקס לבקל תורשפא םע
 ,תוחוקל תורש ףגא ,םהילע
 סיטרכ ,הנכותו הרמוח גולטק
 המזויו ,הרבחה לש רוקיב
 הרושק הניא ילואש ,תדחוימ

 ףד - הכורב טלחהב לבא םוחתל
 .ל"ז ןיבר קחציל החצנה
 הנכות דירוהל ולכות שדוח לכ ₪9
 .ףסכ ןיא םניח ,הנוש
 רתאב עקר תקיסומ רבדב המפ
 ?הזכש ילקיסומ
 א א *

 קאפמוק
 יאאש.6סהוכסס .6ס ||
 בושחימה תרבח איה קאפמוק

 הרבחה .םלועב הלדוגב הינשה
 םינומשעצה תונש תליחתב הדס ונ
 תא השכרש רחאל .ססקטב

 ינפל ,לטיגיד
 הכפהנ ,הנשכ
 הרכחה
 המצעמל
 .המוחתכ
 ואצמת רתאב
 תונורתפ
 הרבחהש
 העיצמ
 םימוחתב
 ןוגכ) םינוש
 םיבטטחמ

 םיבשחמ ,הדובע תוביבס ,םידיינ
 הרוקה לע תושדחו (דועו םינחלוש
 .םלועבו לארשיב ,קאפמוקב
 תקווועמ הרבחהש םירצומה לכ
 ,םירבסה יווילב ןאכ םיעיפומ
 תורש יקפסו םיקוושמ תומישרו
 .הרבחה לש םישרומ
 ןורתפ היעב לכל שש

 ו-9

 ו =

 ןמזה הז ?ךלש ןורכזה גוסמ גאדומ אל התא +

 יבשחמ לש שדחה ןזה ,תיתדבוע ,תרחא בושחל ק

 תוהובג תולוכי ילעב תונורכז םישרוד כ6-ה 5

 ושש (והק5+0ה. 60ח 8[50-ה ומכ .דחוימב

 לש וליפא ןומזת תויועט ,ךכיפל (5ץחסחזסחסס5 סז8חו)

 ןכל .עדימ תתחשהל םורגל תולוכי ,היינש ירירבש

 ןומיס :ןוגכ םינמז תוסיול תינדפק הרקב הפוכ אוחק5(סח

 עדימ לש האלמ היצזינורכניס אדוול ,ןמז ךרואל םאותמ

 םימאותמ 100% ויהי דימת אוחַק560ח תונורכזש ךכ

 03-6959372 .לט הגתל לצלצ ףסונ עדימל כס יבשחמל

 דחא ףאל רפסל אל םיחיטבמ ונא 03-6959373 .סקפ

 .חוטב לע ךלוה התאש

 וו ומ וורו וו

 = תירוקמ הבשחמ לעב תייה דימת
 יתריצי ידמ רתוי תויהל ליחתת לא קר

 :/ |ורכז רחוב התאשכ
 146 4 1000 . - - 2-5 2-= רו = ו

/ 2-7 0--% 
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 הפי-ללה יאופרה זכרמה
 ה זכ:/ / חע.ח60|זח .ףס\.ו|
 יאופרה זכרמה לש ימוערה רתאה
 עדימ קפסמ ,הרדחב "הפי ללה"
 לש הירוטסהה ,וב תוקלחמה לע
 םייטסיטטס םינותנ ,םילוחה תיב
 תמגוד ,ישומיש עדימו םינוש
 רבסה ,תודיחיה לש ןופלט ירפסמ
 אצמתהלו םילוחה תיבל עיגהל ךיא
 תלבקו תואפרמה תלועפ ינמז ,וב
 .םיחמומ םיאפורמ תובושתח
 יללכ עדימ לבקל לוכי שלוגה
 רודמב תונוש תויאופר תויגוסב
 חולשל ,תורחבנ תובושתו תולאש

 וואו 9 פסו 116 =14ו% הו ( +

 זפשואמל תיביטקארטניא היולג
 עשעתשהל וליפאו יאופרה זכרמב
 היווירט ןולאועב וא לזלאפ קחשמב
 .םדאה ףוג אשונב
 תשרב אוצמל ןתינ יכ עודי 9
 דימת אל ךא ,עפשב יאופר עדימ

 תונמיהמה תדימ תא ררבל ןתינ
 .עדימ ונלביק ונממ רתאה לש
 יאופר עדימ קפסל חיטבמ הז רתא
 רתאל הנפותש הלאש .ןמיהמ
 אפורמ הבושעת תלבקל רבעות
 .לאושל חלשית ותבושתו ,החמומ
 א ד 3

 הצופנ תוערט

 שצ/צשע .חר5-(ן016ש/סץ.6סהו
 - "גנירש" תרבח תאמ ,הז רתא
 תשרטב לופיטל הפורת תינרצי
 תשרט ילוחל דעוימ - הצופנ
 םהידידיו םהיתוחפשמ ינב ,הצופנ
 םוחתמ עוצקמ ישנאל ןכו
 עדימ רוקמ םישפחמה ,תואירבה
 רפסמ רתאב .םהילפוטמל
 םירבסה לבקל ןחינ םהב ,םירודמ
 תושמשמה תונוועה תוקידבה לע
 ,הירחא בקעמלו הלחמה ןוחבאל
 תופורתה חותיפ ךילהת לע עדימ
 תוצעו תונויער ,הלחמל
 םיועקה םימיה םע תודדומתהל
 םירושיקו הלחמה לש רתוי
 .םיפסונ םייטנוולר םירתאל
 םילוחה םישנאל בושח עדימ 9
 .הצופנ תשרטב
 הפשב עגרכ ןימז רתאה ₪9
 ,יאדו ,השקתש ,דבלב תילגנאה
 ןכדעתהל םישלוגהמ המכ לע
 ,ןונכתה יפ לע ,תאז םע .רמוחב
 המכב בורקב ןימז רתאה היהי
 הפשל םג תופצל שי םאה .תופש
 ?תירבעה
 אא א

 ןשעל קיספהל
 צעואצע.65ח0.6סחה / 6 /
 בל לאגי לש ויתוטיש רואת

 ןוזיאו ןושיע תקספהל =
 תועצמאב יללכ [

 תויעבט תויגרנא
 שבי רתא .גניליהו
 ,הז תיפרג הניחבמ
 יסיסב עדימ איבמ
 תובושעתו תולאש ,דבלב
 חולועמל תורועפא ןכו
 תקינילקל תותליאש
 .לפטמה

 ...בושח אשונ ₪9
 לוצינל הכוזה... 9
 טנרטניאה לש יחטש
 .םיקסע םודיקל הידמכ

 ווגותו הרבו
1 

 האמה תינוכמ

 שצצש 6016 .שסהו

 האמה תליחת זאמ יכ קפס ןיא
 הרטמל תינוכמה ונתוא תשמשמ
 שממשל - הרצונ איה המשל

 ליבוהלו חונ הרובחת יעצמא

 םלוא ,םוקמל םוקממ ונתוא
 - ךכמ רתוי הברה איה תינוכמה
 ,סוטטס למסל הכפה תינוכמה
 המדיקו ףסכ ,בוציע ,דמעמ

 םירועעה האמה יִמוכיִס ראש ןיב)
 תינוכמ (בורל ,הארנה יפכ ,וכרעיש
 רתויב "תילוק"ה תינוכמה - האמה
 ידי לע השעח הריחבה .הרצונש
 ,םלועה יבחר לכמ ,בחרה רוביצה
 תוינוכמה רועע לע עיבצהל ןמזומשש
 חולשלו ,ותעדל רתויב תובוטה
 ךרד ,ספדומ ןפואב תואצותה תא
 .הז רתא ךרד - ןבומכו היזיוולטה
 תנשמ ורצונש תוינוכמה לכ ךותמ
 םימגד 100 ורחבנ םויה דעו 0
 ,םיילנויצנבנוק םימגד ןה - םיליבומ
 ןה ,דחוימ בוציעב תוינוכמ ןה
 תוינוכמ ןה ,םייסלק םילדומ
 ?רחבת ימו .תויממע ןהו תויתרקוי
 ?ןגווסקלופ לש תיחצנה תישופיחה
 ראוגיה ?תידגאה ירארפה
 500 טאיפה ילואו ?תיתרקויה
 ?הנטנטקה
 םג ועיפשהו רתאל וסנכה ₪
 .םתא
 ומסרפתיושע ,תויפוסה תואצותל ₪
 רזאתהל ץלאנ ,הנש דוע קר
 .תונלבס הברהב
 אא א

 םדא ינב דראילימ השש

 צי .כסק6אקס .חפז
 ,הלילבו םויב ,תרכועש הינש לכב
 םלועב םידלונ ,הקספה אלל
 .םיתמ םיינשו ,םישנא השימח
 הינש לכב יכ הארמ טושפ בושיח
 השולש םלועה תייסולכואל םיפסונ

 דו \ 4

 ו
 ו
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 2וכ0 |וסח <65!002 ה-286 [םשש

 ! הס וומוווווכת וטו 551 =

 54) ויחו!!:הוח יצוג|65 הז כו!

 ₪000 000 :גזש (שזדו!ו\ 2

 4000 000 ג פו65 ססודוש 06

 תייסולכוא הנומ םויהל ןוכנ .םיששנא
 ,םיבשות דראילימ 6 לעמ םלועה
 ראותמה לודיגה בצקב רשאכ
 םלועה תייסולכוא היופצ ,ליעל
 ,הנש 40 ידמ המצע תא ליפכהל

 דראילימ 12-כל עיגהל ונייהד
 דראילימ 24-ל ,2040 תנשב |[

 ?םנמאה .'וכו 2080 תנשב
 תומואה ןוגרא תויזחת
 יכ תוארמ תודחואמה
 עיגת םלועה תייסולכוא
 דוע קר שיא דראילימ 12-ל
 רבסהה המ .הנשש 0
 היסולכואב ץאומה לודיגל
 בצק טאוי עודמו ,הווהב
 ךכ לע - האבה האמב הז
 .הז רתאב

** 

 ישונאה עזגה אצומ

 יאש. ס!וסח 60 זס
 60 / סט
 לש ףתוועמ םזימ - הז רתא
 במ -\ סח ( 0 רו
 עזגה לש ויתורוקמ רחא הקחתמ
 השולשל קלוחמ אוה .ישונאה
 -ו80 - ןושארה קלחב .םיקלח

 | ירוד

 םורדב ,בקועש יאקירמא רקוח
 םיישונא תובקע רחא ,הקירפא
 אורקל ולכותו ,םיירוטסה-הרפ
 ינשה קלחה .ולש עסמה ןמוי תא
 וב וחו6חכזפ(3זוסח 518ווסח אוה
 ןומדקה םדאה לע רתוי ודמלת
 תשבי עודמ רבסה ךות ,וינייכאמו
 ךותיהה רוכ התיה הקירפא
 ונאש יפכ ,ישונאה ןימה תדלוהל
 הוושמ הז קלח .םויה ותוא םיריכמ
 ,ץראה רודכב ואצמנש תולגלוג ןיב
 .םויה דעו םינש ןוילימ 4 ינפלמ
 דעוימ - דססו <( - ישילשה קלחה
 אשונב שודלו ןודל הצורש ימל
 ןאכ ואצמת .רתאה ןמ ותאצב םג
 םייטנוולר עדימ תורוקמל הינפה
 דחי ,הל הצוחמו תוערב םירחא
 רוכע ,רועיש יכרעמל תונויער םע
 אשונה תא חתפל םיניינועמה
 .רפסה תיב ימוחת ךותב
 רצומל יוארכ ,עצקוהמ רתא 9
 .ךכ-לכ םיבוט םיתב ינשמ
 א א א.

 6 ט ו\ ח יו א

 .טנרטניאל רבוחמ התא
 רמוא אל הז לבא

 !קסעה תא ךל תוארל םיכירצ םלוכש

 ו 8
 הז

 םיסרטניאה תנגהל תיתודידיו תינכפהמ הנכות
 :ינפמ טנרטניאב ךלש

 . 18/9-ו 61וש-א ימושיי לש תוינודז תושילפ +
 .יוסח עדימ תבינגו תונייוע תורידח *

 .בשחמ יצבקב םיסוריו לש תוינסרה תועיגפ *

 !תנייוע הרידחל ךלש קסעה תא ףשוח טנרטניאה

 ...ךלש תוחוקלה תמישרב ןייעמש ימ שי ,הז עגרב שממ

 ...םיינפטק םיסוריו רידחמ

 ...ןוגראה לש םיחישקה םיקסידה תא קחומ

 ...דספההו חוורה ינזאמב ףדפדמ

 6[650 ויס 1: ,ישיש םוי לכ ,חלוש התאש העדי אל ךתשיא וליפא

 ,ןידלא לש תוכיא רצומ דוע אוה
 !חוטב טנרטניא םישוע םויה יכ

 ו
 ייע רחבנ רצומ
 06 \[3932וח6

 1998 ןרמ

 ..םדרטסמאב תיטרקסיד תבותכל תירציוש הריינובנוב
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 8 ץורע
 ואשצע.ס טסה 1.60 .!|/6חס
 ח8|6/
 םילבכב היזיוולטב 8 ץורע רתא והז
 רתאב .תוינחורהו עדמה ץורע -
 ,ץורעב םירודישה הנבמ טוריפ
 תונושעה תוינכותה לע טוריפ
 לע תוצלמה ,ץורעב תונרקומה
 לע תוצלמה ,תומייוסמ תוינכות
 תאמ ,תשרב םירחא םירתא

 וווברח
 ערס
 עבה

 "ל

6 

 תורשפאו יחמק רימת שיגמה
 .8 ץורע ירבח ןודעומל ףרטצהל
 תומילועמ "תוינחור" תוטטיצ 9
 "ימשג"ה עדימה תא בטיה
 .רתאה קפסמש
 םירדשמה תודוא ידמ רתוי 9
 .םנכת תודוא ידמ תוחפ ,םמצע
 א א +

 דלפנייס לש ומלוע

 !רוןכ: / / שח סו .אססחו 60
 חו / חוס5חו אס /
 עכראב םתררועתה םתא םג םא

 רישי רודישב ,תופצל ידכ רקובב

 חרדס לש ןורחאה קרפב ,ב"הראמ

 החילצמה תימוקה היזיוולטה
 םימקמתמ םתא םאו ,"דלפנייס"
 תויפצל ידכ ,היזיוולטה לומ ברע לכ

 יקרפ לכ לש םירזוחה םירודישב

 וחמשתש חינהל ריבס ,הרדסה

 לש ילארשיה רחאל סנכהל

 .וקיועומ ידי לע םקוהש ,"דלפנייס"
 - ויו =ר < זו רוק" %4*

 לוק יצבקל ןיזאהל ולכות רתאב

 יעטקב תופצל ,הרדסה ךותמ
 יטנוולר טא"צל סנכהל ,הנממ ואדיו
 ,ןייליא ,'גרו'גב בוש ץיצהל ןבומכו
 דלפנייסו רמרק

 דלפנייס לש דיחיה רתאה ₪
 תירבעב
 .ידמל ינבבוח בוציע 9
 א א%

 2 ץורע תושדח
 ץע/צעו.15706|ח6ש952.60 ||
 2 ץורע לש תושדחה תרכח
 תא ,םוי לכ ךלהמב ,תרדשמ
 .טנרטניאב תושדחה תורודהמ
 עבראב תופצל ןתינ רתאב

 ,רקובה תושדח) תוימוי תורודהמ
 ,צ"החא שמח קזבמ
 תיזכרמה הרודהמה
 ברעב הנומששב
 ,(תוצח תרודהמו
 ירודישו תובתכ תוללוכה

 ןכ ומכ .ואדיוו וידוא |
 לע עדימ רתאה קפסמ

 ינד תאמ ,ריוואה גזמ
 םייטנוולר םירקסו ,פור
 .חמצ הנימ לש
 שפחל םיניינועמה ₪
 ןמ תובתכו תועידי

 תושעל םילוכי ,רבעה |
 רתאה ןויכראב תאז "

 לע תועדוה חולשל ןתינ ןכ-ומכ
 ."םודאה וק"ה ךרד םינוש םיעוריא
 א א אא

 בקעיו םהרבא

 ח1כ: / / סע.חסועו5וסח .ח6.|
 תינכות לש יטנרטניאה גוצייה

 ,"בקעיו םהרבא" היזיוולטה
 יבוקו דעלג ירבא לש םבוכיכב
 :תינכותה תוניפ לכ תא ללוכ ,ןדימ

 ךרד ,ואדיוב החיתפה טרסמ לחה

 ןדימו דעלג לש החיתפה גולאיד
 .שטפוק ליג לש ותניפב הלכו

 תוניפ תא גרדל םינמזומ םישלוגה
 תא ריבעהל ,רתאב תינכותה
 חולועל ,תינכתה יבגל םהיתובוגת

 לע) יבוקו ירבאל היווירט תולאש

 ,ינשה תא דחאה "ליפשהל" תנמ
 חולשל וליפאו (תינכותב םנושלכ

 ולכוי םה דציכ םיעשעשמ תונויער

 .ינשה תא דחאה "טיפשהל"

 .עשעשמו קיחצמ ₪
 ,היזיוולט תינכות ריבעהל השק ₪
 ,םירבד םיששחרתמ ןמזה לכ הב

 .דבלב ללמב
1 *** 

 תובוקר תוינבגע
 ישע סשה -!סהחוסוס65 .6ס0החו

 לע דיעמ וניא רתאה לש ומש

 ינמ דחא ,ףסונ רתא והז .ונכות

8 
 הסה * =

 5 די ג

 ?זרופע , שבו 01 , | 999

 ן-

 םיטרס םיגרדמו םירקוסה ,םיבר

 .עונלוקה יתכב םיגצומה םייווועכע
 תידוחייה גורדה תטישב ודוחיי
 אוה ,בוט טרסב רבודמ םא :ולש
 .הלועבו הירט הינבגע לש ןויצ לבקי

 ,העורג תרוקיבל הכוז טרסה םא
 הינבגע לש ןויצ ןאכ לבקי אוה
 .הבוקר
 ,םייוסמ טרס םתרחבש רחאל

 ₪ס!וסח םכתא הנפי
 תוריקס לא דס 5
 יפכ ,טרסה לש תונוש

 טנרטניא ירתאב ובתכנש

 ירתא - תשרב םינוש
 תושדח ירתאו םיטרס

 .ב"הראב םיליבומ

 ,םיטרסה יבבוחל 9
 טרס הזיאל םיטבלתמה

 םיניינועמו תכלל

 םרט ויתודוא עדימב
 עונלוקה תיב לא הכילהה
 רפסמב ורוקמש עדימ -

 ,עונלוק ירקבמ לש תיסחי בר

 תמישרל ופיסוהל ץלמומ טלחהב

 "םיצלמומ"ה

 שדח רתאב רבודמש ןוויכ 9
 םיטרסה רפסמ ,תיסחי
 בר וניא וב םיגלטוקמה
 * * א *

 0 חז5

 צעצוע .0ועסח!טז655.ח61
 חרוביג איה /40י6ח!שוז885-ה

 לכה היח איה וב םלועב .סקימוק

 ,חוטב אל רבד םוש .תורקל לוכי

 ,ןועקא לש הנוגה הנמל טרפ

 .ןוחצנו הנכס ,הבהא ,תואקתפרה

 ,תילגנאב) רנא'זה יבבוחמ םתא םא

 גיצמה ,הז רתאל וסנכה (ןבומכ

 השדח תרייוצמ הדוזיפא עובש ידמ

 זחי ,הטעטח[טזפפפ-ה לש הייחב

 תורשפאו היתודוא עקר יקרפ םע

 רבעה ןמ תודוזיפאב תופצל
 דא א *

 ו צז
 שצצו 061050 .6סחה

 "וידרה בכוכ תא גרה ואדיוה"
 ןוחמ תמסרופמה הרושה תרמוא

 .םיעודי רתויה קורה ירישמ דחא

 תא גורהת טנרטניאה תשר םאה
 (תיקלח ולו) הבושת ?ואדיוה בכוכ
 .ש/וסז\6ו רתא קפסמ וז הלאשל

 תא םתדרוהש רחאל

 םתנקתהו \/וטס/\סזועס הובץ6ז-ה
 ,ןכדידה לש ₪\וחפ-ה קיתל וחוא
 יפילק לש המישר םכינפב תסרפנ
 חונונגס לכב ,םיילקיסומ ואדיו
 ,זא'ג ,פופ ,לאטמ ,קור :הקיסומה

 ןונגס לכב .דועו ייגאר ,ירטנאק

 ,תורשע לש המישר ואצמת

 וחוורתה .םיפילק ,תואמ םיתעלו

 וכרעו ,בשחמה גצ לומ תחנב

 הקיסומה עפומ תא םכמצעל

 ססז6ח (לווספ .יביטמיטלואה
 איבמו עונלוקה םלוע תא רקוסה
 א א א < +

 ץוץי

 ןוורחנ תמאתה ,חוקלה 'גרז חותינ
 .תרצות-תורצ 'לוקיש תניחב ,ירמיענוא
 .ץויפו הנימת

 הנרדה
 יי יגגה

 ןויץ תוננות .השמעה 'תורש

 ,66 תוינקירנא ,טנרטניאב שוניחו

 ו ב במ 3 ב

 םימושיי ח!תינ

 םירקבמ ירנס .תונמוה תכרצמ ,םיסנט
 .שוכיח יצונמ .םינות) יסיסב
 י'נ-רץ חות'נ 2 תוינקירנא
 .חוקר ינרתו תנוץצמ חותינ

 ש;ג-הרעניא 'תורש

 ,=וז6 \/3בוו-ו| ן"ל) רוביח

 ךותיש ,ט)נ-הרטניא 'תרש תמקה

 םיינוגרא םי)ות) יסיסב רש ץדימ

 ,ינוגריא ץוחו םיננ ינורטקרא ראוד ןורתנ
 "חוקרל תורוגת" תוידוחיי תוידקירנא חוהינ

 ו
 יי 6
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 זן ןן נו קו
 .תויר)ויכקנונה תרדגהו רתאה ןונכת
 .זודאוו תוננית ,ינרג בוזיז
 יי
 ...דוצו תוינזמ'נא

 הק'נרג 'תודש
 ית

 ישות ילו
 ידי-רצ עגרטניאה רתא תמרשה

 .ההו וקב תבדוצמ תימדת

 וופחיא 'תורש
 הנימת ,טנרטניא ירתא ןוסניא
 ,חוקרה ידי-רצ רחב) רתא םשב
 רש תנטוש תיננט הקווחת
 יי יב

 אא %רֶג-יו [/]
 ירו
 03-691-7827 .סקפ ,03-691-4665 .לט
 0-11: שפתו הוז( - הק .60 ו
 גו1וק://ש א ש.צ-קזהק]60.1]



 ווווע1ו וווצ

 חבטמ ירושיק

 צעצוע .6ו16ת6ה|וח(.6סחה
 ,בוט לכוא אוה םכביבחת םא
 ,םינוכתמ תפלחה וא/ו לושיב
 רתאה אוה דס 4וזוסחפה | וחא
 ימינפ שופיח עונמ .םכליבשב
 בורק לא םכתא רשקי רתאה לש
 ,תשרב עדימ תורוקמ 10,000-ל
 .םוחתב םיקסועה
 תונווגס רתאבש ןוזמה תוירוגטק
 ,םינווקמ םינוכתמ ירפס תוללוכו
 םהיניב ,ןוזמה יגוס יפל םיגווסמ
 תמגוד תודחוימ תוירוגטק םג
 :םימואל יפל גווסמ) ינתא לכוא
 ,ינקיסקמ ,יקלטיא ,יניס לכוא
 ,(ידוהי וליפאו ינווי ,ידנליאת
 ןכו ,םימחל תייפא וא ,םינילבת
 םיינורטקלא םיניזאגמל רושיק

 םיקסועה
 ןוזמב
 ,תואקשמו
 תונכות
 תודמולו
 ,םוחתב
 הינפה
 תורבחל

 .דועו ןוזמה םוחתב תולעופה
 ,ןוזפה םוחתב וקוסיע תורמל 9
 רשקיש ,חסזופ|-כ הז רתא יונב
 ,תשרב םירתא ןווגמ לא םכתא
 ירתא תמגוד ,םירחא םימוחתב םג
 ,יסנניפ עדימל םירתא ,תושדח
 הקיסומ) םהינימל רודיב ירתא
 .דועו (םיטרסו
 ףיסומה לכ" רמאנ רבכ ךכ לע 9
 ."ערוג
 דא אדא הא

 םושה תכלממ

 צ/צצצ.ססזס!.6ס.||
 יףשחנ ילארשיה חבטמהש לככ
 ,םלועה יבחר לכמ םיחבטמל
 לש םוקמ ול ספותו םוועה ךלוה
 םוש .םינושה םיליועבתב דובכ

 ,בוט לזמל הבורע קר אל אוה
 םיאלפ רפשל יעצמא םג אוה
 שעמשמ וליפאו ליששבת לכ טעמכ

 ,םימייוסמ םילכאמל יועאר סיסבכ
 קרמ וא םייופא םוש ישאר ןוגכ
 .םוש
 ידי לע חתופש ,שדח רתא והז
 תינרציו תלדגמ - תורוד תרבח
 רתאב עדימה .ץראב םוש ירצומ
 םירושקה םיבר םיסותימ ללוכ
 הנכהל םילק םוש ינוכתמ ,םושב
 לע םינותנ ,דאמ דאמ םימיעטו
 תמועל ץראב םושעה תכירצ ילגרה
 הניגב םווע לודיגל םיפיט ,םלועה
 ויתולוגס לע רבסהו תיתיבה
 ,הנוכמה) םושה לש תויתואירבה
 .("תיעבטה הקיטויביטנאה" ,עודיכ
 א א

 םיידוס םינוכתמ

 צצש .!סןכ56671766/ן265.60חה
 ןוכתמב רתאה ןכדעתמ עובש לכב
 .ולאשת ,?"ידוס עודמ" .שדח ידוס
 םהב םינוכתמ םה הלאש ןוויכ
 תודעסמ שומיש תושוע
 ךרדבש ,ב"הרא יבחרב תומסרופמ
 .םינוכתמ "בדנל" תוגהונ אל ללכ
 םהיתודוס תא דומלל ולכות ןאכ
 תא רזחשלו וללה תודעסמה לש
 םתלכאוע הלועמ רטרט בטור ותוא
 תא ,חפ0 | סספזסז תדעסמב
 םיועיגמש דפחדרוחּבזסז-ה הקשמ
 תורשע דועו ומחפז וס[ץססס-ב
 .םירחא םינוכתמ
 ,הירנילוקה םוחתל רוק לכ אלל ₪0
 ונכדעי רתאב םיפסונ םיקרפ

 םכתא
 הרוק המ
 ירוחאמ
 םיעלקה
 לש
 תורדס
 היזיוולט
 תוירלופופ
 וליאו
 םירפס
 םיצלמומ
 רואל ואצי

 .הנורחאל
 .והשמ ןגלובמ רתאה ₪

*** 

 ווציענו הורייז

 םלוע רבכע

 ואצצצ[ 2.וס| .6ס.ו| / חחסטפ6 /ץש
 סז

 תוריית ךירדמ אוה םלוע רבכע
 הריבה ירעב םילייטמל ,ריעצ
 ,ךירדמה .םלועב תויזכרמ םירעבו
 תרגסמב ללכ ךרדב םסרפתמה
 תשרב םג תעכו "ריעה רבכע"
 ,(₪ ) ןייל ןוא לארשי תרגסמב
 םיאשונ יפל ןייוממה עדימ ליכמ
 ,הרוטקטיכרא ,תונמֶא ,םיעובק
 תוינק ,תודעסמ ,תועפזה ,הליל ייח

 ימינפ עונמ .דועו
 רותיאב עייסמ רתאב
 הכ דע .ץוחנ עדימ לכ
 רתאב ומסרתפה

 ,ןודנול ,קוקגנב
 ,גארפ ,וקסיצנרפ-ןס
 .קרוי-וינו הצנריפ
 ולעי בורקה דיתעל
 תונוילגה םג רתאל
 ,ןובסיל ,זירפ לש
 ,סל'גנא סול ,הנותא

 .ביבא-לתו יניס ₪
 הצוחמו תשרב ,תוריית יכירדמ ₪9
 ןייפואמ הז ךירדמ .םירסח אל ,הל
 .ידוחיי ריעצ "שאר"ב
 םירע רתוי תוארל םיצור ונייה 9
 .המישרב
 א * א *

 !!צ-ליד

 צצשצ./חס6א .6ס .ו[/0605/
 םילידל תועצה ללוכ הז רתא
 םינושפונ - ל"וחבו ץראב ,םייתוריית
 תולזומ תוסיט ,ןורחאה עגרה לש
 תולזומ תועצהו
 יאנוטיס לש
 בלששב .תוריית
 רתאה תניחב
 (ראוני עצמא)
 | תמישר הללכ
 | תורייתה תויונכוס
 לעופב תועיצמה
 ןהיתוליבח תא
 תא ,רתאה ךרד
 ,סוניקוא
 .ימולדו סיידילוה

 תורבח 6
 תומושר תופסונ
 ןניא ךא רתאב
 תוקפסמ

 ,הנולצרב לש תונוילגה

 תרבחמ .םייתניב וכרד םיתורש
 ,רתאה תלעב ,"םימוסרפ סקדניא"

 יכ רסמנ
 תארקל
 תנוע
 ביבאה

 ץיקהו
 תנווכתמ
 הרבחה
 ביחרהל
 רתאה תא
 וב בלשלו
 םילויט םג
 ,םינגרואמ

 ךירדמ םע ,תוכורא תופוקתל
 תועיפומה תועצהה תמגוד ,דומצ
 תורייתה יאנוטיס לוע תורבוחב םויכ
 .םילודגה
 ןיאש ימל ,םייתימא םיליד 9
 עגרב הסיט סיטרכ ועוכרל היעב
 .ןורחאה
 םינושפונהמ קלחש קר לכח ₪
 ראוני עצמאב .םינכדועמ אל
 סמטסירק תוליבח ונל ועצוה
 .טשפדובבו גארפב

*** 

 '(נ3| ןיבי'בוו

 קטק?סטו!וז/
 וצי .ןכט2200ו|/ע.ססחו
 תחתפמה הרכח איה [\קלהטווזע
 ,םילימ יקחשמ ,םיצכשת ,םילזאפ
 לזמה לגלג ןונגסב םיקחשמ
 תואמגוד .יללכ עדיו ןויגה יקחשמו
 ואצמת ךכל תויביטקארטניא
 תועובקה תודיחל רבעמ .הז רתאב
 תונתועמה תודיח רתאב שי ,ןאכ
 םיבהואש םכמ הלאל ,םוי ידמ
 יללכה עדיה ירושיכ תא ןוחבל
 .םוי ידמ םהלש
 ססובמ רתא תוארהל ךירצ ךכ ₪
 .הווא'ג

> 2 4-2 4=- 2  , 22. 
 ל 82 --22.7 222'277

 טנרטניא ירתא ןוסכיאו הבחרה ,
 .הידמיטלומ ימושייו וגול ת

 ופיש ,הינב

 ושי 1 ופ

 65 + 'תנוע יונ
 (םירוטילקת 12 + תונוילג 12)

 .-7 (מייעמ ללוכ] - | ,

 של מ רו ור מלב ש] שק ]כ דר ה כ ג קו ו למל

 הומו יתנוע יונמ
 2 (תונוילג 12)

 (מ"עמ ללוב) "ש 1 64

 35 וישכע טנרטניא)

 :דובכל
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 וו תוורווצ

 םלועה לכ ילגד
 צשצעצ/.!חפסססו'ס .6סחה /

 5.חזחו
 הז רתא קפסמש ידיחיה רבדה
 תונידמ לכ לש ןהילגד תונומת אוה
 ןאכ תורדוסמ תונידמה .םלועה

 לע הקלקה רשאכ ,86-ה יפל
 גיצת ,תמייוסמ הנידמ לש המש

 םיהדמ םוכחת .הלגד תא םכינפב

 תא אלממ רתאה םלוא ,ןאכ ןיא
 .רתויב בוטה דצה לע ,ודועי
 דציכ ןרקתסה דימתש ימ לכל ₪
 ,ידנורוב ,הלוגנא לוע לגדה הארנ
 ,ןטסיקבזוא וא ,הילמוס ,היבימנ
 .תונמדזהה וז

* * * 

 יכוניח עדימו טנרטניא

 ושצו/.600601וסח .ףס\.\|
 תיתודידי ,תיניינע עדימ תכרעמ
 ךוניחה דרשמ לש ,וז המיענו

 ,םירומל תרשפאמ ,תוברתהו
 עדימב ןכדעתהל םידימלתו םירוה
 תודיחי לע ,תורגבה תוניחב לע
 ךוניחה רש ירבד לע ,דרשמה
 חותפ וק רתאב .רבודה תועדוהו
 תובושת ,םידימלת תוינפל
 לש הירוט ה ,תוצופנ תולאשל

 ירגאמו ץראב ךוניחה תכרעמ
 רבעמ .ךוניחה תכרעמל עדימ
 תורישי הרושקה היצמרופניאל
 רתאב וגאד ,ךוניחה תכרעמל
 םידימלתה לש יאנפה תועשל םג
 תובותכ םרובע וניכהו םישלוגה
 ץראהמ םירתא לש תוצלמומ
 ,םירוהרה ,םיטוטיצ ןכו ,םלועהמו
 ,תונויצ יאשונב תודיחו תודגא
 םכמ הלא .םיגחו המדא ,עבט
 טנרטניאב םיאצמתמ אל ןיידעש
 דחוימב הדעונ "וליצה" הירוגטקה -

 אוצמל ולכות הכותבו ,םכרובע
 .טנרטניאב ןוכנ טוטישל הכרדה
 תוביבח תויצמינאו ינניח בוציע ₪9
 האנהו רזע ילכל הז רתא םיכפוה
 \..םידימלתלו םירוהל ,בושח
 \ א א א א *

 ויגו ו

 תכרעמ לש רוטלומיס
 | שמשה |

 תוכ/ / 566. ןס| .חספס .סש
 ןיב קתרמ עסמל םיאבה םיכורב
 תא םיביכרמה תכלה יבכוכ
 םיניינועמ .ונלש-שמשה תכרעמ
 קדצ בכוכ הארנ דציכ תוארל

 ,הלודגה "ןיע"ה לעב ,(רטיפוי)
 ?ןותנ עגר לכב ,ץראה רודכמ
 תוארנ דציכ תוארל םיניינועמ
 יאתבש בכוכ לש תועבטה
 ?2 ר'גייווה תומלצממ (ןרוטאס)
 יוקיל הארנ דציכ תוארל םיצור
 הארי דציכֶאחרי יוקיל ?המח
 תנשב וטולפ בכוּפכמ ץראה רודכ
 סונרוא בכוכ הארנ דציכ 9
 ראוניל 10-ה ירהצב יאתבש בכוכמ
00 
 לא םיטבמ ראשו ,ולא תונומת

 םיליכמה םיימשה ימרג תאמו
 ולכות ,ונלוע שמשה תכרעמ תא
 תונומתה .הז םיהדמ רתאב תוארל
 רוטלומיס תועצמאב תורצונ
 שס לש ףתושמ םזימ - דחוימ
 רוציל לגוסמה - (8|ו₪0ח-| ₪1
 תיווז לכמ ,וצרתש הנומת לכ
 ןךותב ,וצרתש ןמז לכב ,וצרתש
 .שמשה תכרעמ
 תונומת רתאה קפסמ דוע ₪
 םיבכוכה ינפ לש היצרטסוליא
 הינפה ,םהלש םיחריהו םינושה

 ,תשרב םיפסונ "םייללח" םירתאל
 ,שמועה תכרעמ לש תונוש  תופמ
 המ לכ (טעמכ) ליכמה 03 קרפ
 תכרעמ לע תעדל םתיצרש
 "תועתפה" ראשו ,שמשה

 .תוימסוק
 אדצא.צא*

 היגולונכטו עדמ - רטמ
 תוערב

 צע.רסוסוס6.ו|
 עדמה ירומ לש רתאה והז
 .םיידוסיה רפסה יתבבכ היגולונכטהו
 םידומילה תינכות תודוא טרפמ אוה
 םירקחמ איבמ ,היגולונכטבו עדמב
 םירמאמ םגו ,יגולונכט יעדמ ךוניחב
 תחא .עדמ יאשונב תובתכו

 תניפ רתאב תנכדעתמ םיישדוחל
 ,םיעבצ האיבמה ,עבטל םיאצוי"
 .הנועל םידחוימ תוארמו תוחיר
 סנכהל ,המסיס תועצמאב ,ןתינ 9
 םייקלו ,ילאוטריו םירומ רדחל
 .ןויד תוצובקו הדיעו תוחיש
 א א *

 !13+11+-!נו

 תודדונ םירופיצ

0 0 
 זחו

 תקתרמ קוניז תדוקנ אוה הז רתא
 תודדונה םירופיצה םלוע יוליגל
 .דחוימו ינוג בר אוהש ,לארשיב
 לע טרופמ עדימ ואצמת רתאב

 )ו /

 תולובג תועדהי אל תודדחנ םירופיצ
2 

 םירופיצה הדיזג ביתג וחא בקיר? היוקוחה-בר תיוכית

 ןיוו* שלדה תיר זוית תועצואאב

 ,םינוש םיגוסמ תודדונ םירופיצ
 טוריפו ,ןוניק ירתאו הדידנ ילולסמ
 ןוניקה ירתאב הרוקה לע ףיקמ
 .הנועה לש שדוח לכב ,םייזכרמה
 הדידנה ילולסמ רחא בוקעל ולכות
 םיכיראת יפל תומייוסמ םירופיצ לש

 לע דומלל ולכות ,וצרת םאו
 תופועל עייסל ודעונש םיטקייורפ
 .םיסרוד
 ךילהתב םילקאה תוביועח ללגב
 תונומת רתאב אוצמל ןתינ ,הדידנה
 ,ץראה רודכב םירוזיא יפל ןייול

 - םיננע ישוג לש ראדר תונומתו
 םא .ורבע םינמזמו תונכדועמ
 ,אשונב םכיתועידי רישעהל וצרת

 םירמאמ רתאהמ דירוהל ולכות
 ,רתאהמ תורישי םוחתל םירושקה

 חונה םיחנומה ןולימל סנכיהל וא
 ,םיטא'צב ןיינע םכל שי םא .ובש

 .רתאה ךרד תאז םג תושעל ולכות
 סקימוק" ליכמ רתאב ףד לכ 9
 .עשעשמ "םירופיצ
 יטיא רתאה ךותב רבעמה ₪
 .והשִמ
***** 

 םייח ילעב תוגהנתה

 צצ/ש.[ז156עכ61.60הה
 םימ תותשל גהונ ילש בלכה עודמ

 ילש לותחה עודמ ?הלסאה ךותמ
 עודמ ?םיהובג תומוקמב קר ןשי
 םיבוביס רפסמ השוע ילש בלכה

 ?בשייתמ אוהש ינפל ומצע ביבס

 וייחל תא ךכחמ ילש לותחה עודמ
 עודמ ?תיבב ילצא םיטיהרה לע

 ?דיה תא יל קקלמ ילש בלכה '
 טיבהל בהוא ילש לותחה עודמ
 ?ןולחל דעבמ ןמזה לכ
 תויתוגהנתה תולאשל תובושת
 ,םכלש דמחמה תויח לש ,הלא
 ,תופסונ תויטנוולר תולאשל םג ןכו
 תא ןחובה ,הז רתאב ואצמת
 םיבלכ) דמחמ תויח לש ןתוגהנתה
 םיפיט קפסמ ,(רקיעב םילותחו
 ,םפוליאו םייח ילעב ןומיאל םיקירטו
 םינוש ןוזמ יגוס לע עדימ קפסמ
 רשקה לע רפסמ ,םייח ילעבל
 דמחמ תויחו םידלי ןיב דחוימה
 תויח לש םישדח םילעב דמלמו
 .םהיפלכ גהנתהל יוצר דציכ דמחמ

 רתאה ןיאו הדימב ₪9
 הבושעתה תא םכל קפסמ
 תוסנל ולכות - היוארה
 דחאב עדימה תא רתאלו

 םהילא םירחאה םירתאה
 ,ןיפוליחל ,וא הז רתא רשקמ
 םיגעדיה לא תולאש תונפהל

 םיעלקה ירוחאמ םיבשויה
 םהמ לבקלו הז רתא לש
 .תובושת
 אאאא*א

 'ן'%ו רווו

 םייועפט םיקוח

 צא .סטחו | סע .ססחה
 םיקוחה תא דגאמ הז רתא
 רתויב םישפוטמהו םירזומה
 םגו ב"הראב רקיעב ,וקקחנש
 ,םלועב תורחא תונידמ המכב
 ,אמגודל ,ביבא-לתב .לארשי ללוכ
 לע רסואה ינוריע רזע קוח םייק
 ןכ .םייברג אלל תובוחרב הכילה
 - ץייקב םילדנסב םיכלוהה לכ -
 ברעב .םיניירבעכ םכמצע ואר
 ושוריפ םירז קשנל ,תידועסה
 ,הינרופילקב .קוחה לע רובעל
 ןדרוט רבכע דוכלל וצרת םא
 םכילע הבוח ,םירבכע תדוכלמב
 לכ .דייצ ןוישר ,לכ םדוק ,איצוהל
 ונחבו רתאל וסנכה .תרתוימ הלימ
 ,ינוריא וליפאו ,טשעושמ המכ דע
 ...קקוחמה תויחל לוכי

₪ ₪ 9 ₪ ₪ ₪ 8 

 ריוואל הלע כחוט | הופ ₪
 .לוואפ ידנאו ןוק ף'ג לש םתוכזב
 םירתא רפסמ ומיקה םהינש
 םהילא ,תשערב םיפסונ "םיישעפט"
 ,וסנ .הז רתאמ רושיק ואצמת
 דורש /\חרסזוסּבהח תא ,המגודל
 םירמאמ - 031חזססהה רסיעופשש
 לכב םיתוריש ירדח לע תובתכו
 תומוקמ וליאב - ב"הרא יבחר
 שלמומ ןכיהו םהילא סנכהל יאדכ
 ...ךכמ ענמהל
 אאאא*

 זטהאץ 6ח6א6ה
 ואצעצ/.ןס6ס0וססה 60/6
 000ו/זטחץ.חוחה|
 ןטק ,בוהצ חורפאל הרוק המ
 ותאנהל ול דקור אוה רועאכ ,דומחו
 וסנכה ?רורב יתלב ריש םזפמו
 .םכמצעב ולגו ל"נה תבותכל
 ,םתיארש המ םתבהא םא ₪
 - רתאה לש החיתפה ףדל ורבע
 הס: שיןס6סס הסה סחר
 המ םג תוארל ולכותו - 6000//
 הלש לצהש תישופיחל הרוק

 הרוק המ ,םמוקתהל טילחה
 ועאר לע דמוע אוהשכ ו'ג הדאבנל
 ללחה ןמ תויללחל תתואמו העבג

 ראשו ,וילא עיגהל ןוציחה
 .רתויב תועשעשמ תואקתפרה
 א א א א

 ינופלט סקס
 עצשא-6|16 חס 656 61
 ,תששרב םיבר סקס ירתאל המודב
 םיריעצה םישלוגה תא םיריהזמה

 רתאל הסינכה ינפל ,םישיגרה וא
 הרהזא איבמ הז רתא םג ,ומצע
 םכמצע לע םתלבק םא .המוד
 לא סנכהל םתמכסהו ןוכיסה תא
 הז ןיא יכ ולגת ,רתאה לש ויברק
 םתטלחה םאו .םתבשחש המ ללכ

 ,סנכהל םיניינועמ םכניאש
 חלש" לש היצפואב םתרחבו
 .הגאד לא - "ןאכמ יתוא
 ,וקרזת .תובוט םיידיב םתא
 חוש ימוקה רתאל ,לק שיח
 (2016ז 01 !ח6 פוש
 ינפב הגיגח אוהש ,החר 0
 .המצע
 .ןכ ?ןופ-סקס ₪
 .אל ?םתניימדש יפכ 9

 דא א א

 ונצו| נג ווו

 דח6 ךסו|61 קטססז
 יאו .1ח6!ןכ .ססחו
 רתוי אוה טלאוטה ריינ רתא"
 אוה .םפ בחור לש זובזב.רשאמ
 םע יריטס ןיזאגמ 'םתס' אל

 ןיזאגמה והז .תובר ביתכ תואיגש
 ירדח יפלאב ארקנש םלועב דיחיה
 ךרוע רמוא "םלועב םיתוריש
 ?םנמאה .וילא הסינכב רתאה

 דימת אלש תוחידב ,ץלואמ רומוה
 טעמו טסקט הברה ,ךויח תולעמ
 ,הז ןיזאגמ םינייפאמ ,הקיפרג

 התפמו ןימזמ ,ילוא ,ומשש
 םירבד המב ןוחבלו סנכהל
 ,היפיצה לדוגכ ךא ,םירומא
 .ונתבזכא לדוג היה ךכ
 ןיזאגמה אצמ תאז לכב םא ₪
 םג ןייעל ולכות ,םכיניעב ןח
 ,ולש םימדוק תונוילגב
 .ומסרופש
 .אוה בהז ץצונה לכ אל 9
 דאדא

 הרזומה תששרה

 צעצעצש צו 60
 םיניזאגמה דחא לא םיאבה םיכורב
 .תשרב םירזומ רתויה םיינורטקלאה
 ,גיצמ 5וז3החְַסַס םטז דפ רודמ
 .תרחא "הרזומ" הדכוע ,םוי לכב
 ,עובש לכב ,גיצמ \סוזס \\סזס
 הפשב השדח הרזומ הלימ
 .ןכומכ השוריפ ללוכ ,תילגנאה
 גיצמ (2116ח9וע6 ( סח
 ,תומילאב םייוור סקימוק רחבמ
 םירוהה תחגשה) סקסו םימס
 סא (בז8/6ץ8זס .(תשרדנ
 בוש) תוחידבל תורבק תיב אוה
 עוגפל תולולע ןקלח -
 רוציקב - (תומייוסמ תויסולכואב
 רשפאש ,םינכת לש עפש
 .םהידעלב םג יפוי תויחל
 םהיתונועגשל ףוס ןיא 9
 .םדאה ינב לש

 םישיש ימ היהיש יוצר ילואו
 ?ףוס םהל

*. 

₪60| 5 
 יצא. 01065.6|6(86סחה
 וא לעבה תא שיבלהל תוניינועמ

 הטלוורט ןו'ג לשש תשוכלתב רבחה
 ק'ג וא
 ?ןוסלוקינ
66 
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 םירכומ 5%
 יטרפ תשרב +

 שובל
 שבלש

 יאטירבלס
 ,רחא וא הז

 תינכות וא טרס ימוליצ תעב
 שעובלה יטרפ .םימייוסמ היזיוולט

 ,סדידא) תועודי תורבח לש םה
 םדוחיישכ ('וכו קיינ ,פאג ,םיוויל
 הרדנסש אוה (םאתהב םריחמו)
 ושבל ןיוודלוב ןפטס וא קולוב

 ווווז

 .םכינפל םתוא
 .םילודג ומכ שעיגרהל ,םע תכלל ₪
 ותלוכרמ תא עיצמ וניא רתאה ₪
 ילוא ,ודוחיי תאפמ םלוא לארשיל
 םכירכמ םע םירשק ליעפהל וצרת
 םכרובע ושכריש תנמ לע ,ב"הראב
 .םימייוסמ םיטירפ
 *א**

 | |!₪5 קתססו = ד

 9 םייענאשע םירקש
 םירפסמ

 ואוח .[;95260ןכ!618|| .ססחו
 םישנ .םישנל םירקשמ םירבג
 םירקשמ םירוה .םירבגל תורקשמ
 .םירוהל םירקשמ םידלי .םידליל
 םירקשמ ונחנא ,וליפא ,םיתעל
 .ונמצעל
 תודוא אורקל םיניינועמ םתא םא
 ,ונמלועב םיצופנה םירקשה
 אוה רקשה םאה הלאשב עיבצהל
 ענמהל יוצרש וא םייחב חרכה
 רקשה תא רתאל חולשל ,ונממ
 רפס שוכרל וליפאו םכלש ןטקה
 ולכות - רקשה תונמא תא דמלמה
 .ןודנה רתאב תאז לכ תושעל
 םכל חטבומ ,תאז לכ ושעת םא
 םימלפודמ םינרקשל וכפהת יכ
 םלועה תא וניבת ,וליפא ,ילואו
 .בוט רתוי תצק
 .רקשה לע תמאה לכ ₪
 ידמ רתוי רתאה תא וחקת לא ₪
 םינימא םדא-ינב דוע שי .תוניצרב
 .הזה בוכה ינפ לע
 "ב א א



 ו
 .םיקחשמו תונכות תדרוהל ,[זטסיש/סזפ-ו 50סםזפטז6 ירתא - םעפהו ,םימדוק תונוילגמ םירחבנ-םירתא
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 .צצ.\!62.6ס07ר -  /
 -1964/316-ה תונכות יבהואל
 הגיגח ןאכ תנמוזמ סחּבזש/ּבז6-ה |

 75-כל שיג רשפאמ צזז .תיתימ
 .תּדרזהל-םיצבק ןוילימ

 א" 6 !(\וח6
 / צשיעא.[\!6ח\ח6 שוחה
 ,ךוניחה ימוחתב תונכות תדרוהל רתא
 , לכל ,םיקחשמהו םיקסעה
 ,שוטניקמ ,62 :בשחמה תומרופטלפ
 \ .סקינויו הגימא

 5 ו 5ח0סזפש/סז6 216056 ,[
 יאוש .ןכס 5510650 006.6

 תונכות ירתאל ךצוסמ םירוועיק
 [%;יבשחמל

 "4 סז סאה 0
 צצו סיץה|סס סטו
 ונשל ונורשכב עודי "הדרוה רוטקוד"
 ו ןיב אצמנה "לבז"ה תיברמ תא
 \ תא קר גיצהלו 5הזסששהז8-ה
 .ןהבש תורחבומה

 5 זס סז 6.60
 יאצעצע.5ח םזסצעסו6.6סהו
 ךרדה וז" יכ השיגדמ רתאה תרתוכ
 תונכות רתאל רתויב הבוטה

 וסנכה ."טנרטניאב סח הז בזס
 .םכמצעב וטפשו

 טחוטס
 יאשצש .ןטחה פס .6סחחו
 | סחהזפש/הזפ תונכות לש םוצע רחכמ
 ,םיקחשמ םג ןבומכו תזססש/הז6-|
 םינימהו םיגוסה לכמ

6% 
 שצש.50/1566א .ססחו
 .תשרב םילודגה הדרוהה ירתאמ דחא
 ,םיקסעה ימוחתב תונכות ליכמ
 טנרטניאל רזע תונכות ,הקיפרגה
 םיקחשמ - ןבומכו

0 
 צשצע .סחו 65001 .6סהו
 ,תושצדחב סומע ,רדהנ םיקחשמ רתא
 לש הדרוהל ומד תואסריגו תוריקס
 .[%2-ה ישמתושמ רוכע ,םיכר םיקחשמ

066 
 יאש סוס 6660167.607ר
 ליכמ .בשחמ יקחשמ ולוכש רתא
 םיועדח םיקחשמ לש הקימעמ הריקס
 תויעוצקמ תויתושדח תועידי ,קושב
 .הדרוהל םיכר םיקחשמ - ןבומכו

 וסקקע לטקקץ
 !הוזכ:/ / חסכסיקטקק.6סהו
 םוחתב םיליכומה םירתאה דחא
 ךלוהה ,טנרטניאב בשחמה יקחשמ
 .ןמזה םע חבתשמו

 ךח6 50 טז 6
 שצצו .5ס שס 620ח6.6סהה
 ,םיקחשמ יפלא דגאמה רתא
 [-זססשעהזפ ,ומְד תואסריגב
 .5חב זס הז6-|

 6 קו6
 עא. ו|6ןכו!6.ססחו
 דירוהל םיבהואה לע םינמנ םתא םא
 םינימהו םיגוסה לכמ ,חשרהמ תונכות
 םיקחשמ ,תונוש תונכות ,םירכיירד
 .לודגבו ,םכתא קפסי הז רתא ,תונומתו

 דסק 505
 צצו .!סקכ5 ה זס 65 60
 ירתא תורשע המכ לא רשקמ הז רחא

 תוחפה ןמ ,ססש/ּבזס-| סחוס זס
 לעב עדימ קפסמ ךכבו ,תוערב םיעודי
 םוחתה יבבוחל ךרע

321.60 
 שש. 3 2011.6סהו
 .םיקחשמו תונכות תדרוהל ליבומ רתא

 םכתא תוניינעמה תונכותה רותיא תא

 ןהו סקדניאה תטישב ןה עצבל ולכות

 .ימינפ שופיח עונמ תועצמאכ

 \\וח[![65.60ו
 צשצ/צש.צעוח !65.6סחו
 רוקמב ארקנש רתאה והז

 ותנוכתמב ,תעכו \ש/וחססואפפטו סחר
 םינויכראה דחאל בשחנ ,השדחה

 םינגרואמהו םייעוצקמה ,םילודגה
 .הדרוהל תונכותל ,רתויב

 םירתאה ידעצמ תא איבנ ,ןויכג ידמ עיפומש ,הז רודמב ב ינו

 םיירלופופה םיקחשמהו תוירלופופה תויומדה ,םיירלופופה

 תויוליעפ תודוא ,תופסונ עדימ תואלבט םע דחי ,טנרטניאב

 .שדוח ידמ תונכדעתמה תואלבט - תשרב תונוש

 םיניימוד רפסמ הנידמ

 (66) הינמרג

 () הינטירב
 74,519 | = (4%) קרמנד

 8 (טז) ליזרב

 | | (ח]) דנלוה

 (6) הידבש
 (ּגט) הילרטסוא

 (ט) ץיווש

 (ּגז) הניטנגרא
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 טנרטניאה תוינמ תעוב
 ההומת תילכלכ העפותל םידע ונא 1998 ףוסמ לחה

 תורחסנה ,תובר טנרטניא תורבח לש תוינמ - והשמ

 ,דאמ םיהובג סירועישב ולע ,תיאקירמאה הסרובב

 !העפותה התרק עודמ .םיתעל םיזוחא תואמ לש

 הדיתע העובה םאה !ךשמהל היופצ איה ןמז המכ

 תויססנניפה תוכלשהה הנייהת המ - ןכ םאו !פנתהל

 זוז תוצפנתה לש תויתרבחהו - דחויה ףסוה

 , תודעסהו ןוזח
 ,טנרטניאב םירתא תומיקמ ץראב תובר תודעסמ

 תורבח .ןהיטירפת תאו ןמצע תא תומסרפמ ןה םהב

 תוקוושמה תורבחו גנירטייק תורבח ,ןוזמ רוצייל

 .תשרב תוחכונ ,ןה ףא ,תומיקמ ,םיידוחיי ןוזמ ירצומ

 תינכדע בצמ תנומת איבי ,אבה ןוילגב ,דחוימ ףסומ

 .ול יטנוולרה עדימה תגצהבו תורשה .תשרב ילארשיה "המרוג"ה ףנע לש

 טנרטניאל םישדח םירצומ םלועהמו ץראהמ תושדח 109: מ

 תושדח תובותכ תואמ ללוכה "וישכע טנרטניא'"' לש גווסמה ךירדמה לארשיב םישדח םירתא

 (םייונמ תקלחמ) 3

 3 דוהמתמ םימ ודו הוח'ע א 0 םודפ.
 / דחו םאווא א5 5 5 חפיא שם

 - - םימכח תוינק ינכוס
 הנכותל יוניכ אוה (ןחוטו!זטסהז /4םפחו) "םכח ןכוס"

 ךרוצ אלל ,שמתשמה רובע תולועפ תעצבמה

 תובשחתה ךותו ,ךילהתב הרישיה ותוברעתהב

 וילגרהו ויכרצ יבגל ,הנכותה ידי לע ,רבצנש עדיב

 לש יפיצפס ףנע ןחבת וז הבתכ .שמתשמה לש

 םיעייסמה ,תוינקה ינכוס - םימכחה סינכוסה

 וא רצומ שוכרל ןיינועמה ,הצקה שמתשמל

 וא רצומה עש קייודמ רותיאב ,תשרב תוריש
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 וישו

 ?בוט הז בונגנ
 לש לודגה רוטרקוחדה - /\\3ּ

 ?החשל הבי)ג וא טנרטניאה

 \//(=|כ

 ר(כ:כו[ז[ר(כ
 יד חטש הגמ 60 ) וש ראה |

 איה טנרטניאהש םכל דיגי קונית ל
 .םיעשתה תונשב הרקש םח יכה רבדה .

 הטונ םוחש םכל דיגי בבוח יאקיסיפ לכ
 יטאופ קדצ הברה שי ,םיסותימ רצייל
 ירוביגש בושחל ונלגרתה .ולאה םיסותימב
 ,ףוע-והיבגי-רחש -ינב תויהל םיכירצ סותימ
 םירוביגה .הלחא םיארנו תירולב יפוזש
 םיבשוחו םיארנ טנרטניאה לש םייגולותימה
 דיב ונקליס םתוא םינטקה םידליה .תרחא
 יאנוק'צח ,לסרודכה שרגממ היוטנ לגרבו המר
 ולדג ,םייוחדה ןוכיתה ירפופקשמ ,הביטחה
 לש םינש ירחא .םיתנכתמ-יחרפל וכפהו
 עתפל וניליג ,בשחמה לומ הרידס תוספלבתה
 .טנרטניאה תכפהמ ירוחאמ דמע תמאב ימ
 .םירוביגל וכפה םייוחדה םידליה

 תצק םה םימעפל לבא ,הז לע בושחל םיענ
 ,/[ק3-ה ןיינע תא המגודל וחק .םימיזגמ
 תייערב הנורחאה הנשב קסעש ימ תבוטל
 הנכות ןקת אוה א3 - הינבלאב םיזיע
 הרוצב הקיסומ לש םיצבק רומשל רשפאמש
 סנכהל לוכי םלש קסיד .דואמ תינוכסהח

 ידכ תוכרפומ גרפ תולח רופסניא םילסלסמו

 :בוט הז בונגל ,םצעב ,המל ריבסהל

 הבינג אל ללכב הז
 הברה שי ,םירחא תומוקמב ומכ ,טנרטניאב

 ער והשמל ןתונ התא םאש םיבשוחש םישנא
 ,הז ללגב .בוט והשמל ךפוה אוה ,רחא םש
 "םירקאה" קר אלא םיצרופ טנרטניאב ןיא
 "םיטאריפ" םה םירצוי"תויוכז ירפמו םיבנגו
 ךירצש ילילש שיא אוה בנג ."םידוה ןיבור" וא
 שיא אוה "דוה ןיבור" ,רהוסה-תיבל קורזל

 .םיינעל ףסכ קלחמש ,בל"בוטו חמש ,זילע

 םירישע אליחב םה
 םירישע אלה ברקב תוצופנה תונומאה תחא

 ,המ .הבינג הניא םירישעמ הבינגש אוה
 םא תלוכמב תונקל ףסכ היהי אל גניטסל
 ?ןוילימ וא ,םיינש וא ,דחא קתוע ול חקנ
 ,םירישע .וב םישמתשמ אלש קומינ הז ,םצעב
 ,םיטילקתה תורבח ילעב קר םה ,הזה רשקהב |

 | טעמכ תוכיאהו הגמ םישולש וא םירשעב

 תואמ וחמצ הנורחאה הנשב .תעגפנ אלו
 טמרופב םיצבק םיעיצמה םירתא יפלא ילואו
 ,םירקמה לכב טעמכ ,םיצבקבש הקיסומה ,הזה
 תיקוח-אל הרוצב וקתעוהש םיעטק תללוכ
 .םירוטילקתמ

 ביבס החפתש ,תפסונ תגשגשמ הישעת
 .םיצוריתה תויפאמ תשר איה ,\123-ה
 ולגלגתנש ,הרומה לש םינטקה םירקניטשה
 לש םייטסיכרנאה החוכ-יזועמ תומדב
 תואנ םיקומינ תוגוע םהל םיפוא ,טנרטניאה

 ,"םינקזה םיטילשה" ,"םינמשה םילותחה"
 קדוצש ולא ,ףסכ "ידמ רתוי" םהל שיש ולא
 ,םינטק םידלי לש הסיפת וז .םהמ בונגל יוארו
 הצור היה אבא םאשו םוקמ םושמ אב ףסכש
 םהש המ לכ תא תונקל ףסכ ול היה ,תמאב
 .םיצור

 םייבויח םיכרצל םצעב הז
 אוה .הרבחל המורת םצעב אוה \3

 תובישח ילעב לוק-יעטק תצפה רשפאמ
 ,לודגה רוטרקומדה אוה 173 ."תירוטסה"
 םינמאל רזועה ,יטסינרדומ-טסופה םזינכמה

 םיערהו "םינמשה םילותחה"ש ,םכרד תליחתב

 םתריצי תא ץיפהל ,הזוח םהל ונתנ אל

 בוט קומינ והז .הלוזו הליעי הרוצב תירוקמה
 העשתו םיעשת :תחא היעב קר ול שיש ,הפיו
 הבינגה םוחתל םיכייש \[23-ה יעטקמ זוחא
 .םיריעצ םינמאל אלו

 הז דג) תושעל הח םצעב ןיא
 םיבהוא טנרטניאה יבנג םג ,םזינומוקה ומכ

 .ןמזה ךלהמ תא רוצעל רשפא"יאש בושחל
 םישמתשמ םלוכ ,"ןאכ רבכ היגולונכטה"
 ףטשי דגנתיש ימ .תושעל המ ןיאו \173-ב
 .הירוטסהה לש הפשאה"חפ לא םיטייב יקונרזב
 ,רתאל ןתינ ,שוקשק ,ןבומכ ,אוה הזה קומינה
 /!3 יעטק לש רתא לכ טעמכ ,תולקב יד
 םיטילקתה תורבח םא .ותוא רוגסלו םיבונג
 ,הזכ ףדרמב םישנא םירשע קיסעהל וטילחי
 ךות רצעי הזה ריצע-יתלבה הירוטסהה םרז
 ירחא תוינש שולשש איה הדבוע .שדוח
 ודרי ,אשונב ןיינע וליג םיטילקתה תורבחש
 לש םימודמדה םוחתמ )!23-ה ירתא
 .תרתחמ ירתא תגרדל תוימשר-ףס

 הז תא םישוע םלוכ
 הלועפה-יפתשמ לש יסאלקה ץוריתה

 ןויגהה ,דבל אל םהש אוה תישיא האנה ימעטמ

 ,םיבנוג םלוכ םאש אוה םירבדה ירוחאמש
 אל הז - יתוברו יתורינג .רדסב םצעב הז

 ץרופ היה והשימ םא .הבינג איה הבינג .רדסב

 שארב טובנ םע ול םינתונ םתייה םכתיבל

 םלוכ"ש דיגהל קיפסמ היה אוהש ינפל הברה
 סחייתהל יואר אל ."רדסב םצעב הזו םיבנוג

 ?םירחא לש םשוכרל םג הדימ התוא יפל

 :בתכל תונפהל ןתינ תורעהו תובוגת
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 --- קברט נא ---
 .ענרט אה תוצצמאב יועיא יאהנב צדימ

 .ךתוושרל יחרזמה קנבו קילהת קר !דיתצה הז ,חטבואמ הז .טוועפ הז

 .תע לכבו םוקמ לכמ ,(חייטמ ,עייינ ,שייוע) ךיתונובשח לע עדימ לבקל לכות וישכעמ .םימדקתמשכ הז הככ

 עדימ תותליאשל תובושת לבקל ךל רשפאמ יחרזמה קנב לש טנרטניאה רתאב קנברטניא תורש

 .תידוס השיג תמסיסו טנרטניאל רוביח הז ךירצ התאש המ לכ .דרשמה וא תיבהמ תורישו

 .יביטקארטניא רתוי םג וישכעו םלתשמ רתוי ,םדקתמ רתוי - יחרזמה קנב
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 רישי יחרזמ הייח 4:

09 -1-800-5665 

 םי95 יי ס ב ה מ ש רו ה ה
 ש- 4 + 12- ץ-ם 41.2 ₪ ₪ ?-ן|1

 ו ווב ל עי םלתשמ רתוי ,םדקתמ רתוי


